




 
 

1. Мета дисципліни «Теорія і практика аргументацій» — є 

формування у студентів знань та навичок в сфері теорії та практики проведення 

суперечок. Вивчення лише теоретичних складових курсу,  не забезпечує 

вільного використання отриманих знань на практиці в конкретних 

комунікативних ситуаціях, тому важливою частиною курсу є перевірка і 

практичне засвоєння знань в межах визначених комунікативних ситуацій. 

Зважаючи на значення комунікації в сучасному суспільстві, важливим стає 

формування у студентів знань в сфері засобів аргументації, що допомагають 

досягнути переконання і відповідно ствердження й поширення власних думок. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи 

та характеристики історичного процесу;  основні загальнонаукові теорії та 

методи досліджень; закони логіки та основні вимоги до правильного мислення; 

основні твори класичної української літератури та зарубіжної літератури. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо визначених 

феноменів, явищ або процесів; визначати закономірності та особливості 

предметів дослідження. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та 

управління інформацією; критичного мислення та прогнозування стосовно 

історичних, соціально-політичних, економічних, культурно-мистецьких подій 

та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Теорія і практика 

аргументацій» належить до переліку обов‘язкових для вивчення дисциплін та 

викладається у V-VI семестрах 3 курсу рівня підготовки бакалавр. В межах 

навчальної дисципліни визначаються предмет, завдання, теоретичні основи, 

методології, основні напрямки та проблематика теорії та практики аргументації 

як напрямку дослідження. Метою навчальної дисципліни є розкриття основних 

понять, процесів виникнення, розвитку і трансформації у хронологічному та 

семантичному розумінні теорії та практики суперечки як напрямку дослідження 

і навчальної дисципліни; виховання високорозвинутої, гармонійної особистості, 

діалектично мислячої, з високоякісним мовленням, ефективним спілкуванням; 

формування стійкої системи знань про теоретичні та практичні аспекти  

комунікативної діяльності. Навчальна дисципліна сприяє розвитку у студентів 

навичок необхідних для професійної діяльності сучасної освіченої людини, а 

саме ефективної технології комунікації, що є безумовним  свідченням  

комунікативної  компетентності  сьогоднішнього студента — завтрашнього 

спеціаліста і враховує сучасні наукові досягнення в осмисленні основних х 

закономірностей притаманних процесу ведення суперечки. Особлива увага 

приділяється навичкам ведення конструктивного діалогу.   

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань, 

що акумульовані в сфері теорії та практики аргументації і представлені в таких 

основних напрямках, як: 



 
 

1. Мисленнєву (логічну) культуру — самостійність, логічність (ясність), 

продуктивність, самокритичність (рефлексія), гнучкість, швидкість 

(оперативність). 

2. Комунікативну культуру — повага до співрозмовника, тактовність 

(коректність), емпатійність, ввічливість, розкутість, управління поведінкою 

учасників суперечки, залучення однодумців, навички успішного проведення 

комунікації в різноманітних форматах. 

3. Опанування основних прийомів та принципів протікання суперечки за 

умов неконструктивної поведінки учасників.  

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей: 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 9.  Здатність  до  міжособистісної  взаємодії,  здатність працювати в 

команді. 

ФК 6. Здатність  викладати  міркування  послідовно,  логічно, 

систематично та аргументовано.  

ФК 7. Здатність  аналізувати  міркування  та  робити ґрунтовні смислові 

узагальнення, висновки. 

ФК 8. Здатність  оперувати  філософською  термінологією для 

розв’язання професійних завдань. 

ФК 14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах 

діалогу, відкритості й толерантності. 

 

5. Результати навчання:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

% у 

підсум

ковій 

оцінці 

з 

дисци

пліни 

Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 своєрідність теорії та практики 

аргументації  як окремого напрямку 

дослідження.Основні етапи розвитку 

теорії та практики аргументації  як 

напрямку дослідження і навчальної 

дисципліни 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії. 

10 

1.2 основні етапи розвитку теорії та 

практики аргументації  як напрямку 

дослідження і навчальної дисципліни 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Дискусії. 10 



 
 

1.3 основні концепції, які були 

сформовані в процесі історичного 

розвитку та основні моделі суперечки 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії. 

10 

1.4 сутність аргументації, її структуру, 

форми та види 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Дискусії, 

практичне 

завдання. 

10 

 Вміти:    

2.1 екстраполювати основні принципи 

теорії та практики аргументації на 

комунікативну діяльність у сфері 

професійної діяльності   

Лекція, 

самостійна 

робота 

Дискусії, 

практичне 

завдання. 

10 

2.2 враховувати та використовувати на 

свою користь особливості 

диспутальної культури 

співрозмовників  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота. 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

10 

2.3 вести ефективну дискусію, диспут з 

фахової проблематики, вирішувати 

комунікативні та мовленнєві завдання 

в конкретній ситуації спілкування 

Самостійна 

робота. 

Практичне 

завдання. 

10 

2.4 логічно правильно, етично коректно й 

емоційно виражати думки в словах, 

відповідно до змісту, умов комунікації 

та адресата 

Самостійна 

робота 

Практичне 

завдання. 

10 

 Комунікація:    

3.1 використовувати знання для аналізу 

інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання новітньої літератури з 

проблематики теорії  та практики 

аргументації у підготовці до 

семінарських занять та виконанні 

самостійних робіт 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

практичні 

завдання. 

5 

3.2 вести полеміку стосовно визначених 

питань на основі володіння 

категоріально-поняттєвим апаратом 

теорії та практики аргументації      

Семінар. 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

10 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу зі сфери 

досліджень риторичної проблематики, 

вільно володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Практичне 

завдання. 

5 

4.2 вирішувати самостійно комплексні Лекція,  Дискусії, 10 



 
 

завдання, пов’язанні із верифікацією 

результатів існуючих оприлюднених 

досліджень в галузі риторики та 

порівнювати їх із результатами власне 

проведених досліджень 

самостійна 

робота 

практичне 

завдання. 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських 

дисциплін, знати філософську термінологію. 

+

+ 

+

+ 

+ +

+ 

+ + +

+ 

+ +

+ 

+

+ 

+  

+ 

ПРН 5. Спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

+

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 
   

ПРН 11. Вміти аналізувати міркування та робити 

ґрунтовні смислові узагальнення, висновки. 
 

+

+ 
 

+

+ 
 

+

+ 
 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
 

ПРН 12. Вміти викладати власні міркування послідовно, 

логічно, систематично та аргументовано. 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 
 

+

+ 

ПРН 13. Критично оцінювати власну позицію та знання, 

порівнювати і перевіряти отримані результати. 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 

 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання. 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає 

дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної 

підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від 

загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання 

(вміння 2.1-2.7); (комунікація 3.1-3.4); що складає 60% загальної оцінки. 

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, - 

1.6, 2.1,- 2.4, 3.1 - 3.3, 4.1 – 4.3 –27 / 45 балів 

2. Самостійна робота: (опрацювання першоджерел): РН 3.1, 3.2, 4.1 – 5 / 10 

балів 

Практичне завдання: РН 1.2, - 1.6, 2.1, 3.1,– 5 / 15 балів 

Презентація самостійного дослідження: 2.6, 3,2, 4.1, 4,2,4.3 – 5 / 10 

балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.5, 4.1,4.2 - 9 / 20 балів. 

 

Загальна семестрова оцінка складаэться із балів, отриманих за 1) 

аудиторну роботу (усні доповіді, виконання практичних завдань, доповнення та 



 
 

участь в дискусіях на семінарах),  2) самостійну роботу (опрацювання 

першоджерел, виконання практичних завдань), 3) контрольну роботу. 

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі 100 балів х 0,6 = 60 балів; 

- в мінімальному вимірі 60 балів х 0,6 = 36 балів. 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати 

завдання на семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) 

визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з 

урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за 

результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання. Для студентів, які набрали сумарно меншу 

кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку 

необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські 

заняття. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 

балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, 

максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 

20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

Залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, доповнення, 

участь в дискусіях 

Семінари  «1» х 12 = 12 «2» х 12 = 24 

Доповнення Семінари «1» х 12 = 12 «2» х 8 = 16 

Самостійна робота Опрацювання 

першоджерел 

«12» х 1 = 12 

 

«20» х 1 = 20 

 

Залік Підсумкова 

контрольна робота 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 
Критерії оцінювання: 



 
 

1. Усна відповідь:  

2 бала – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності; 

2. Доповнення / участь у дискусії: 

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми; 

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

3. Есе: 

8-14 балів – студент опрацював необхідний текст із детальними цитуванням, 

відповідними власними зауваженнями, враженнями та поясненнями; 

2-7 балів – студент опрацював необхідний текст з окремими власними 

зауваженнями, враженнями, поясненнями та  цитуваннями, але без цитувань. 

4. Самостійна робота:  

15-20 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, всебічно розкриває зміст поставленого завдання, демонструє 

прийнятність, достатність, релевантність, відсутність помилок у побудованій 

аргументації в самостійній роботі 

9-15 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання. Допускаються окремі неточності, помилки у 

побудованій аргументації в самостійній роботі. 

0-8 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст визначених для 

опрацювання праць. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

- залік:  

16-20 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість письмової роботи; 

11-15 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в 

поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 

обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність письмової 

роботи, допускаються несуттєві неточності;  

6-10 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 



 
 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

0-5 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 

Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу навчальної дисципліни та виконання індивідуальних 

практичних робіт. 
 

7.3 Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції 
 

Семінарські 
Самостійна 

робота 

Частина 1. 

1 

Сутність та цілі теорії та практики аргументації 

як напрямку дослідження, зв’язок з супутніми 

галузями науки. 1 

 

1 

 

15 

2 
Особливості розвитку мистецтва суперечки в 

східній філософській культурі. 1  

 

10 

3 
Особливості розвитку мистецтва суперечки в  

західній філософській культурі. 1  15 

Частина 2.  

4 
Сутність суперечки та її види. Аргументація та 
критика в суперечці. 1  15 

5 Правила та помилки в аргументації 1 1 10 

6 
Маніпулювання: сутність та особливості 
застосування.  1  17 

 
Разом 

6 2 82 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій                           - 6 год. 

Семінарські заняття  - 2  год. 

Самостійна робота     -  82 год. 

 

Перелік літератури 

 

Основна:  

1. Конверський А. Є. Критичне мислення: підруч./ А. Є. Конверський. – К. : 

Центр учбової літератури, 2018. – 344 с. 

2. Конфліктологія : навч. посіб./Л. М. Герасіна та ін. – Х. : Право, 2012. – 128 с. 



 
 

3. Крикун В.Ю. Риторика. Навч. посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 

2019 р., 223 с. 

4. Томан І. Мистецтво говорити: пер. з чес. /І.Томан –2-е вид.– К.: 1989. – 293 с. 

5. Хоменко І. В. Еристика: підручник / І. В. Хоменко. – К. : Центр правової 

літератури, 2008. – 280 с. 

6.  Хоменко I. В. Еристика: мистецтво племіки. - К., 2001. 

 

Додаткові джерела: 

1. Абрамович С. Мовленнєва комунікація / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – 

Львів, 2003. 

2. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997. 

3. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К., 1996. 

4. Конверський А. Є. Традиційна логіка. Підручник для студентів навчальних 

закладів вищої освіти усіх спеціальностей. — К.: Центр учбової літератури, 

2019. — 452 с. 

5. Конверський А. Є. Сучасна логіка (традиційна та некласична). — К.: Центр 

учбової літератури, 2017. — 294 с. 

6. Крикун В. Підштовхування як методологія комунікативного впливу. 

«Гуманітарні студії»: Збірник наукових праць. – К., 2018 р. Випуск № 31. С. 47-

57. 

7. Крикун В. «Комунікативна компетентність» і «воля до влади»: аспекти 

взаємодії. Вісник  Національного  авіаційного  університету. Серія: Філософія. 

Культурологія: Зб. наук. пр. –К.: НАУ, 2019. -No 1 (29). –С. 49-59. 

8. Крикун В. Постправда: сутність  та  перспективи. Людинознавчі  студії:    

збірник  наукових  праць  Дрогобицького  державного  педагогічного  

університету імені  Івана  Франка.  Серія  «Філософія», 2020,  № 41,  с. 213–227,  

doi:  https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.15 

9. Крикун В. «Емоційна мова» як засіб ефективного впливу в комунікації.  

Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», 2021, № 42, 

148–162, doi: https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.10 

10. Хоменко І.В. Логіка. – К., 2007. 

11. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. / 

С.В. Шевчук, Ш.В. Клименко – 2-ге вид., виправ. і доповнен. – К.: Алерта, 

2011. – 696 с. 

12. Щербина О.Ю. Логіка для юристів: Курс лекцій. – К., 2007. 

13. Toulmin S. E. The Uses of Argument. - Cambridge University Press, 1958/1998. 

Rescher N. Dialectics. A Controversy-Oriented Approach to the Theory of 

Knowledge. - Albany: SUNY, 1977. Toulmin S. E. The Uses of Argument. - 

Cambridge: Cambridge University Press, 1958/1998. 

14. Barth E. M., Krabbe E. C. From Axiom to Dialog. - Berlin: Walter de Gruyter, 

1982. 

15. Perelman Ch. The New Rhetoric: A Treatice on Argumentation / Ch. Perelman, 

L. Olbrechts-Tyteca. – London : University of Notre Dame Press, 1969. – 566 p. 

https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.15
,%20doi:%20https:/doi.org/10.24919/2522-4700.42.10

	D:\КREATOR\PHILOSOPHY\АКРЕДИТАЦІЯ\033 заоч\ПРОГРАМИ\ОК.35 Теорія і практика аргументацій-1.pdf
	D:\КREATOR\PHILOSOPHY\АКРЕДИТАЦІЯ\033 заоч\ПРОГРАМИ\ОК.35 Теорія і практика аргументацій-2.pdf
	D:\КREATOR\PHILOSOPHY\АКРЕДИТАЦІЯ\033 заоч\ПРОГРАМИ\ОК.35 Теорія і практика аргументацій.pdf

