1. Назва модуля: Логіка
2. Код модуля: ВГСПБ.2.3.2
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: ІІ
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКСТ – 3.0) год.; аудиторні
години: денна форма навчання – 34 год. (24 – лекції, 10 – семінарські заняття); заочна
форма – 6 год. (лекції).
6. Лектор: кандидат філологічних наук Малиш Мирослава Михайлівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: об'єкт, предмет і методи формальної логіки, головні цілі використання
логічного знання; особливості почуттєвого пізнання й абстрактного мислення;
властивості правильного мислення (визначеність, послідовність, обґрунтованість),
основні формально-логічні закони;
специфіку формально-логічного дослідження
мислення; основні етапи розвитку формальної класичної логіки;
вміти: чітко оперувати понятійно-категоріальним апаратом формальної логіки;
використовувати логічні закони щодо побудови та аналізу понять, суджень,
умовиводів, гіпотез; здійснювати логічні операції з поняттями (визначати вид, логічні
властивості, класифікувати, узагальнювати й обмежувати тощо); визначати особливості
вираження абстрактного мислення в мові;

користуватися методами

логіки в

професійній діяльності, зокрема в аналізі думок, висловлювань, документів тощо;
критично мислити та аргументовано висловлювати свою думку, коректно вести дискусію.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Обов’язкові супутні модулі:
кореквізит: Філософія; Методологія наукових досліджень
10. Зміст модуля: Предмет і значення логіки. Основні етапи розвитку формальної
логіки. Понятійно-категоріальний апарат. Методи логіки. Поняття, логічні операції з
поняттями. Закони логіки. Судження (загальна характеристика, структура, різновиди).
Умовивід як форма мислення. Загальна характеристика умовиводів, різновиди. Доведення
і спростування. Гіпотеза. Логіка і професійна діяльність. Логіка в управлінні. Логічні
основи ведення дискусії, суперечки.
11. Рекомендована література:
 Жеребкін В.Є. Логіка: підручник / В.Є.Жеребкін. – К.: Т-во «Знання»: КОО, 2011. –
262 с.
 Конверський А.Є. Логіка: підручник / А.Є.Конверський. - 5-те вид., перероб. та
доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2015. – 320 с.
 Тофтул М.Г. Логіка: підручник / М.Г. Тофтул. – К.: Академія, 2008. – 400 с.
 Шепетяк О. М. Логіка. підручник / Олег Шепетяк. – Київ: Фенікс , 2015.– 256 с.
12.Форми та методи навчання: денна, заочна
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід - іспит. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів;

заочна форма – 50 балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна
форма – 50 балів . Максимальна сумарна оцінка – 100 балів
14. Мова навчання: українська

