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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – забезпечення системи знань з провідних напрямів 

досліджень сучасного логічного знання, яка включає в себе сучасні розробки в 

межах логіки науки, логічного аналізу природної мови, риторичних побудов. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

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

характеристики логіки та риторики; основи логіко-семіотичного аналізу 

мови; головні теорії логічного синтаксису та логічної семантики. 

2. Вміти виявляти поняття в текстах різноманітного характеру, проводити 

логічні операції над ними, будувати міркування відповідно до законів і 

правил логіки, знаходити помилки в текстах, пов’язаних з їхнім 

порушенням, робити раціональні висновки з наявної інформації за законами 

і правилами логіки, проводити суперечки наукового характеру, 

презентувати свою позицію та критикувати позиції опонентів. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з фаховою літературою, в 

тому числі англомовною. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна „Сучасне логічне 

знання: напрями наукових досліджень” належить до переліку дисциплін 

вільного вибору студента та викладається у 7 семестрі бакалаврату.  

Навчальний курс знайомить студентів із основними поняттями логіки 

науки, яка, реалізуючи методологічну функцію формальної логіки, розкриває 

принципи побудови наукових теорій, принципи логічного обґрунтування 

знання; розкриває евристичні функції логіки у науковому пізнанні, що 

сприятиме підвищенню культури розумової діяльності студентів. Також 

пропонується огляд деяких проблем і стратегій логічного аналізу природної 

мови. Навчальна дисципліна знайомить студентів із специфікою провідних 

напрямів досліджень сучасної риторики. Розглядаються особливості 

лінгвістичної та аргументативної риторики. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати систему знань про напрями 

досліджень сучасного логічного знання, що надасть можливість студентам 

визначитись з колом подальших наукових пошуків та вибрати тему 

бакалаврської роботи. 

 

5. Результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 

4. автономність та 

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсот

ок у 

підсум

ковій 

оцінці 

з 
Код  Результат навчання 



дисци

пліни 

 Знати:    

1.1 предмет логіки науки, 

механізм виділення логіки 

науки з попереднього 

розвитку логіки та філософії 

Лекція Експрес-

тестування, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

1.2 моделі обґрунтування теорії 

(дедуктивну та індуктивну), 

евристичну модель 

формування нового знання в 

сучасній науці 

Лекція Експрес-

тестування, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

1.3 специфіку різних стратегій 

здійснення логічного аналізу 

природної мови 

Лекція Тести, 

письмові 

самостійні 

роботи 

5 

1.4 тлумачення головних понять 

і проблем сучасного 

логічного аналізу природної 

мови 

Лекція Тести, 

письмові 

самостійні 

роботи 

5 

1.5 теоретичні підвалини 

сучасної риторики 

Лекція Експрес-

тестування, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

1.6 специфіку лінгвістичної та 

аргументативної риторики 

Лекція Експрес-

тестування, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання 

спеціалізованої літератури з 

сучасних логічних 

досліджень 

Самостійна 

робота 

Конспекти 

першоджерел, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

15 

2.2 вміти релевантно 

застосовувати логічні засоби, 

методи, евристичні прийоми 

при аналізі відомого та 

здобутті нового знання 

Самостійна 

робота 

Письмові 

завдання 

5 

2.3 застосовувати методи логіки 

для дослідження наукових 

проблем у своїй професійній 

сфері 

Самостійна 

робота 

Письмова 

творча робота 

5 



2.4 здійснювати логічний аналіз 

конкретних фрагментів 

природної мови 

Самостійна 

робота 

Тести, 

письмові 

самостійні 

роботи 

5 

2.5 пояснювати важливість і 

складнощі логічного аналізу 

певних лінгвістичних явищ  

Самостійна 

робота 

Тести, 

письмові 

самостійні 

роботи 

5 

2.6 виявляти специфіку сучасних 

риторичних досліджень 

Самостійна 

робота 

Письмові 

самостійні 

роботи 

5 

 Комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання 

Презентація 

самостійної 

роботи 

Презентація 

самостійної 

роботи 

5 

3.2 грамотно презентувати свою 

позицію стосовно 

обговорюваної теми 

Презентація 

самостійної 

роботи 

Презентація 

самостійної 

роботи 

10 

3.3 брати участь у фахових 

дискусіях у процесі 

аудиторної роботи 

Презентація 

самостійної 

роботи, 

захист 

результатів 

творчої 

роботи 

Захист 

результатів 

творчої роботи 

5 

 Автономність та 

відповідальність  

   

4.1 самостійно шукати та 

критично опрацьовувати 

літературу з сучасних 

логічних досліджень 

Самостійна 

робота 

Конспекти 

першоджерел  

3 

4.2 приймати самостійні рішення 

щодо вибору логічні засобів, 

методів, евристичних 

прийомів при аналізі 

відомого та здобутті нового 

знання  

Самостійна 

робота  

Письмова 

творча робота 

4 

4.3 самостійно використовувати 

результати логічного аналізу 

для подальшого обговорення 

важливих загальних логіко-

філософських питань 

Самостійна 

робота 

Письмова 

самостійна 

робота 

3 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із 

програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових 

дисциплін) 



                             Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

 

7. Схема формування оцінки: 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає 

дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 

теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1–1.6), що складає 

30% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати 

навчання (вміння 2.1–2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 70% загальної оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів 

- семестрове оцінювання: 
1. Практичні завдання (виконання тесту, чи короткої письмової роботи): 

10-9 балів – студент вірно вирішує 90-100  завдань;  

8-7 балів - студент вірно вирішує 75-89  завдань;  

6-5 балів – студент вірно вирішує 60-74  завдань;  

4-1 бали – студент вірно вирішує менше 60  завдань.  

2. Експрес-тестування: 

2 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом;  

1 бал – студент не в повному обсязі володіє матеріалом.  

3. Конспект першоджерел: 

10 балів – студент опрацював всі необхідні тексти;  

5 балів – студент законспектував не всі необхідні тексти.  

4. Письмове опрацювання проблемних питань: 

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє науковим матеріалом, 

вільно його викладає, демонструє ґрунтовні знання спеціалізованої літератури 

з усіх трьох частин навчальної дисципліни; 

8-7 балів – в цілому володіє науковим матеріалом, але не демонструє 

глибини знань спеціалізованої літератури з усіх трьох частин навчальної 

дисципліни; 

6-3 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, має суттєві помилки в роботі. 

- підсумкове оцінювання: 

Підсумкова контрольна робота: 

20-18 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

демонструє ґрунтовні знання при виконанні практичних завданнях; 

17-15 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно його викладає, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання. Допускаються несуттєві неточності, помилки у 



практичних завданнях; 

14-12 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; 

11-0 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 з усіх трьох частин та виконання самостійних 

індивідуальних робіт. 

 

7.2. Організація оцінювання за формами контролю: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Практичні 

завдання 

Лекції протягом 

семестру 

«7» х 1 = 7 «10» х 1 = 10 

Експрес-

тестування 

Лекції протягом 

семестру 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

Конспекти 

першоджерел 

(самостійна 

робота) 

Листопад  «5» х 3 = 15 «10» х 3 = 30 

Письмове 

опрацювання 

проблемних 

питань 

(самостійна 

робота) 

Жовтень, листопад  «7» х 3 = 21 «10» х 3 = 30 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

Остання лекція «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з 

дисципліни (максимум 100 балів) визначається як проста сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами 

роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка 

складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної 

роботи. 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова 

контрольна 
Підсумкова 

оцінка 



робота) / залік 

Мінімум  48 12 60 

Максимум  80 20 100 

 

Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни: у курсі передбачено 3 змістових 

частини. Завершується дисципліна заліком. 

Перша частина курсу присвячена ознайомленню студентів із основними 

поняттями логіки науки, різноманітними методологічними та евристичними 

функціями логіки у науковому пізнанні. 

Друга частина курсу присвячена поглибленому ознайомленню із 

деякими проблемами сучасного логічного аналізу природної мови. 

Третя частина курсу присвячена огляду провідних напрямів сучасної 

риторики як дисципліни логічного циклу. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

№ НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

Лек.  Сам. 

роб. 

Частина 1. 

 Тема 1. Обґрунтування теорії та становлення 

предмета логіки науки 

4  6 

 Тема 2. Структура обґрунтування теорії 4  6 

 Тема 3. Евристика як теорія і методологія 

дослідження творчого мислення 

4  6 

Частина 2. 

 Тема 4. Завдання, проблеми і стратегії логічного 

аналізу природної мови 

2  4 

 Тема 5. Загальна порівняльна характеристика 

логічних і граматичних сполучників 

2  4 

 Тема 6. Логічні сполучники &, ,  і огляд 

проблем їх застосування для символізації 

фрагментів природної мови 

2  6 

 Тема 7. Логічний сполучники матеріальної 

імплікації і огляд проблем його застосування для 

символізації фрагментів природної мови 

4  6 

Частина 3. Сучасна риторика: напрями досліджень 

 Тема 8. Теоретичні підвалини сучасної риторики 2  6 



 Тема 9. Лінгвістична риторика 4  6 

 Тема 10. Аргументативна риторика 4  6 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 Всього  34  56 

 

Загальний обсяг – 90 год., у тому числі: 

Лекцій – 34 год., 

Самостійна робота – 56 год. 
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