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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – познайомити студентів із філософією логіки та показати 

універсальність, силу та ефективність розгляду філософських проблем формальними та 

неформальними методами.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Студенти мають знати основи сучасної логіки. 

2. Студенти мають вміти використовувати формальні методи для побудови 

логічної теорії.  

3. Студенти мають володіти базовими навичками, які застосовують для 

переходу від природної мови до мови логіки.  

3. Анотація навчальної дисципліни: «Філософія логіки» є обов'язковим курсом. 

Його викладають для студентів, які навчаються на першому році магістратури. Студенти 

вивчають, що таке формальна логіка і як вона може сприяти проясненню філософської 

проблематики. Крім того, у цьому курсі надається загальний виклад формальної філософії та 

її переваг і пасток, розглядаються зв’язки між формальними моделями та тим, що вони 

репрезентують, а також мова йде про використання нелогічних моделей у філософії.  

4. Завдання (навчальні цілі) – розширення знань та формування навичок у 

студентів у сфері використання формальної методології для дослідження філософської 

проблематики: 

- сформувати у студентів навички щодо розуміння формальної логіки як інструменту 

філософії; 

- розвинути у студентів навички щодо прояснення філософських проблем із 

застосуванням логічних інструментів; 

- сформувати у студентів навички щодо самостійної орієнтації у перспективах розвитку 

формальної філософії.  

 

Дисципліна спрямована на формування таких  програмних компетентностей: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

ФК 3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 

обґрунтовано викладати результати дослідження.  

ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи 

аналізу та інтерпретації. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

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

автономність і відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни ККод Результат навчання 

 Знати:    

1.1 предмет, методи, теоретичні основи 

філософії логіки 

Лекції, 

семінар, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

індивідуальна 

письмова 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

15 



1.2 головну проблематику філософії 

логіки  

Лекції, 

семінар, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

індивідуальна 

письмова 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

15 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання 

спеціалізованої літератури у царині 

філософії логіки 

Семінар, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

індивідуальна 

письмова 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

20 

2.2 пояснювати як працюють методи 

логіки для прояснення філософської 

проблематики 

Лекції, 

семінар, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

індивідуальна 

письмова 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

20 

 Комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до вільної 

комунікації англійською мовою 

Лекції, 

семінар, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

дискусії, 

індивідуальна 

письмова 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

20 

 Автономність і відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

філософії логіки, вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Семінар, 

самостійна робота 

 

Усна доповідь, 

індивідуальна 

письмова 

робота 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

                                  Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

4.1 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і  

критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки, розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження. 

+ + + + +  

ПРН 3. Вміти реконструювати історичний поступ світової 

філософії, еволюцію філософських ідей і проблем. 
+      

ПРН 6. Володіти державною та іноземними мовами на рівні, 

достатньому для вільного фахового спілкування та обговорення 
+ + + + + + 



наукових проблем і результатів досліджень у сфері філософії. 

ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати та оцінювати 

філософські тексти, застосовувати релевантні методи їх аналізу 

та інтерпретації. 

  +   + 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 

філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

+ + +   + 

ПРН 16. Ефективно здійснювати аналітичне обґрунтування та 

інформаційно-організаційний супровід професійної діяльності. 
    + + 

 

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 – 1.2), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 70% загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1 – 20 / 40 балів. 

2. Самостійна робота: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 – 28 / 40 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь 

в дискусіях на семінарі), 2) самостійну роботу (індивідуальну письмову роботу). 

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 – 12 / 20 

балів. 

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 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максиму

м 

80 20 100 



 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь, 

доповнення, участь 

у дискусіях  

Семінар «20» х 1 = 20 «40» х 1 = 40 

Самостійна робота: 

індивідуальна 

письмова робота 

Термін виконання: до 

початку залікової сесії 

«28» х 1 = 28 «40» х 1 = 40 

Підсумкова 

контрольна робота 

До тем 1-8 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

40 балів – 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; 

30 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. Допускаються несуттєві 

неточності; 

20 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності. 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми;  

2 бали – доповнення змістовне;  

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

2. Самостійна робота (індивідуальна письмова робота): 

40-29 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;  

28-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності; 

9-0 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань 

у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота 

містить суттєві неточності. 

3. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 – 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 у розкритті питань 

підсумкової контрольної роботи; 

15-11 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 у розкритті питань підсумкової контрольної роботи. 

Допускаються несуттєві неточності;  

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

знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, 

робота містить суттєві неточності; 

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

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн

а робота 

Частина 1. Формальна логіка як інструмент філософії 

1. Витоки логіки 2 2  

2. 
Філософська логіка. Філософія логіки. 

Формальна філософія 
2   

Частина 2. Використання формальних методів у філософії 

3. Формальні методи та історія філософії   18 

4. Модальна логіка та метафізика   18 

5. Епістемічна логіка та епістемологія   18 

6. Логіка та філософія мови   18 

7. Формальні дослідження цінностей   20 

8. 
Філософські проблеми вибору та логіка 

переваг 
  20 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 6 2 112 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій   6 год. 

Семінари   2 год. 

Самостійна робота 112 год. 
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