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Освітньо-кваліфікаційна програма 

Кількість кредитів 6 

Рік навчання 2 

Семестр 4 

Компонент 

освітньої 

програми 

Обов’язковий компонент (ОК) 

Мова викладання  Українська 

Формат курсу Денна  

 

Опис дисципліни 

Загальна кількість 

годин 

180 

 

Обсяг курсу 46 годин аудиторних  (з них: 26 годин лекцій;  

20 годин практичних занять), 134 години самостійної роботи. 

 

Мета та завдання 

курсу  

Основна мета курсу «Класична логіка» - розвинути у 

студентів  саму здатність мислення, ввести їх у світ головних 

принципів і операцій людського мислення, озброїти 

їх  теоретичними знаннями про форми абстрактного мислення. 

Завдання курсу: глибоке оволодіння студентами знаннями, 

які допомагають в процесі мислення усувати все нелогічне-неясне, 

суперечливе та бездоказове. Навчитися ефективно 

використовувати  логічні закони і операції на практиці, в процесі 

міркування, прийняття рішень, спілкування, суперечок, вирішення 

конфліктів. 

 

Електронний 

ресурс 

Zoom.  

 

Формування 

програмних 

компетентностей 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК7.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК11.Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 



Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК5.Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та 

вчення. 

СК8.Здатність оперувати філософською термінологією для 

розв’язання професійних завдань. 

СК15. Знання категорій, інструментарію філософського 

дослідження феномену культури, специфіку різноманітних 

форм існування культури як історико-філософського процесу, 

знання щодо культурного буття людини, головних напрямів 

соціально-філософської думки, філософських теорій 

суспільного розвитку. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР4.Аналізувати та   коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної та загальногуманітарної 

проблематики. 

ПР7.Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні 

проблеми та суперечності. 

ПР11.Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні 

смислові узагальнення, висновки. 

ПР12.Вміти викладати власні міркування послідовно, 

логічно, систематично та аргументовано. 

ПР18. Ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПР19. Використовувати у професійній діяльності розуміння 

основ  людського мислення, застосовувати методи класичної 

і некласичної логіки, будувати систему доведень і 

спростувань. 

 

Програма та структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л с ла

б. 

нд

. 

с. р. л с лаб. нд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Предмет і 

значення логіки. 
15 2 2   11       

Тема 2. Історія 

логіки 
13 2    11       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

28 4 2   22       

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Поняття 15 2 2   11       

Тема 4. Судження  15 2 2   11       



Тема 5. Умовивід 15 2 2   11       

Тема 6. Закони 

логіки 
15 2 2   11       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

60 8 8   44       

Змістовий модуль 3.  

Тема 7. Гіпотеза 

 
15 2 2   11       

Тема 8 . Логічні 

основи 

аргументації  

15 2 2   11       

Тема 9. 

Мистецтво 

полеміки 

14 2    12       

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

44 6 4   34       

Змістовий модуль 4. 

Тема 10. Класична 

сучасна логіка 
18 4 2   12       

Тема 11. Логіка 

висловлювань 
15 2 2   11       

Тема 12. Логіка 

предикатів 
15 2 2   11       

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

48 8 6   34       

Разом 180 26 20   134       
 

Літературні 

джерела 

Основна література: 
  

1.       Гетманова  А.Д. Логика. – М., 1995. 

2.       Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків,1999. 

3.       Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. – К., 1992. 

4.       Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – 

К.,1997. 

5.       Конверський А. Є. Логіка. Підручник для студентів 

юридичних факультетів. 3-тє вид. перероб. та доп. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 

6.       Конверський А.Є. Критичне мислення. -  К.: 

Центрнавчальної літератури, 2019. – 340с. 

7.       Конверський А.Є. Логіка. – К.,1998. 

8.       Конверський А.Є. Логіка. Підручник для студентів 

юридичних факультетів. 6-те вид. перероб. та доп.- К.: 

Центр учбової літератури, 2017. – 420с. 

9.       Конверський А.Є. Традиційна логіка. Підручник. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 408с. 



10.    Логіка для правознавців [Текст] : навч. посіб. / [О. О. 

Бандура, О. І. Гвоздік, В. М. Кравець та ін.]. – Київ : Нац. 

акад. внутр. справ, 2016. – 144 с. 

11.    Марценюк С.П. Логіка. Конспект лекцій. – К., 1990. 

12.    Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993. 

13.    Сумарокова Л.М. Основи логіки. Навчальний 

посібник для юридичних вузів. – К.: Фенікс, 2011. – 236с. 

14.    Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2002. 

15.    Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: Підручник. 

— К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с. 

16.    Хоменко І.В. Логіка-юристам. – К., 1997. 

17.    Хоменко І.В., Алексюк І.В. Основи логіки. – К.,1996. 

  

  

Допоміжна література: 

  
1.       Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения, 

практикум. – Минск, 1998. 

2.       Бузук Г.Л. Логика и компьютер. – М., 1995. 

3.       Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 

1993. 

4.       Гарднер М. А ну-ка догадайся. – М., 1985. 

5.       Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий 

словарь по логике. – М., 1991. 

6.       Ивлев Ю.В. Логика. Сборник упражнений. – М., 

1999. 

7.       Кирилов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. Упражнения 

по логике. – М., 1999. 

8.       Кондаков Н.И. Логический словарь. – М. Сов. 

Энциклопедия, 1990. 

9.       Кэррол Л. Логическая игра. – М., 1991. 

10.    Сборник упражнений по логике. – Изд-во БГУ , 1990. 

  

Інформаційні ресурси: 

1.       http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_t

rudy/Logika_tradic_Konverskiy_2008.pdf - Конверський 

А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 536 с 

2.       http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/pdf - Шепетяк 

О. М. Логіка. Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Олег Шепетяк. – Київ: Фенікс, 

2015. – 256 с. 

3.       http://www.dut.edu.ua/uploads/l_710_55829258.pdf 

- Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: Підручник. 

— К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с. 

4.       http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1702/1

/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%9

http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_trudy/Logika_tradic_Konverskiy_2008.pdf
http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_trudy/Logika_tradic_Konverskiy_2008.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10807/1/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_710_55829258.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1702/1/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%90%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1702/1/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%90%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf


0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D

0%BA%D0%B0.pdf - Логіка для правознавців [Текст] : 

навч. посіб. / [О. О. Бандура, О. І. Гвоздік, В. М. Кравець 

та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 144 с 

 

Політика 

дисципліни та 

оцінювання 

 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, 

аргументуючи їх знаннями провідних засад предмету, змісту 

першоджерел;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації 

власної освітньої траєкторії; активізації власної самостійної 

пізнавальної діяльності, форм і методів проведення 

аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому 

порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

дирекцією розкладу, запізнення на заняття допускається 

тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, 

дотримуватися правил етичної поведінки, поважати думки та 

права інших студентів і викладача; 

- виконати індивідуальне завдання 

- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою 

допуску до екзамену. Студент, який не підготував самостійну 

роботу, до екзамену не допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 

балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. 

Пропущені з поважної причини заняття дозволяється 

відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії 

поважної причини і при наявності документа-підстави 

(довідки, розпорядження про індивідуальних графік 

відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти 

керуються нормами «Положення про академічну 

доброчесність здобувачів освіти в національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора 

№ 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями від 

23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та при 

підготовці самостійної роботи, виконанні індивідуальних 

завдань, забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної 

дисципліни відбувається на засадах студентоцентризму, 

антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 

плюралізму. 

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1702/1/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%90%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1702/1/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%90%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view


 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть використо-

вуватися під час 

викладання курсу 

Словесний (пояснення, розповідь, лекція, дискусія); наочний 

(ілюстрації, демонстрації); робота з книгою (читання, 

конспектування, вивчення, реферування, цитування, виклад, 

складання плану); відео-методи (перегляд); практичний. 

Робота в бібліотеці та з науковими інтернет-джерелами. 

Підготовка презентацій, індивідуальних навчально-дослідних 

завдань. Аналіз відео-метаріалів. Робота в системі Zoom та 

GoogleClassroom.  

Оцінювання Шкала оцінювання 

 

Сума балів  

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка  

за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсової роботи 

(проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 A відмінно    

 

зараховано 
83 – 89 B 

добре  
75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

35 – 59 Fx 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

А 

 


