




ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Логіка» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  підготовки 

магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: дати уявлення про логіку як про такий 

спосіб мислення, що вивчає само мислення, його закони і структуру його функціонування, яка 

має 3 поверхи, – поняття, судження, умовивід, роблячи акцент на останньому, зокрема на 

простому категоричному силогізмі, його утворенню, правилах та формах існування, сформувати 

практичні навички оперування цім знанням 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:  

Здобувачі повинні набути компетентності:  

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК4. Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері міжнародних 

відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики, організовувати та 

здійснювати наукові дослідження проблем міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, 

готувати наукові доповіді, здійснювати їх публічну апробацію 

 

1.3. Кількість кредитів 4 

 

1.4. Загальна кількість годин 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 

Семестр 

2-й 

Лекції 

16 год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. 

Самостійна робота 

88 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 



 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми матриця відповідності освітнього 

компонента ВБ 1. «Логіка», методів навчання та форм оцінювання, які використовуються, 

програмним результатам навчання, визначеним освітньо-професійною програмою 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

РН21. Організовувати та вести 

професійні дискусії у сфері міжнародних 

відносин та зовнішньої політики.  

Пояснювально-

ілюстративний, 

пояснювально-

рецептивний, 

репродуктивний, 

проблемний виклад, 

евристичний, 

проблемно-

пошуковий, 

дослідницький, 

метод оволодіння 

новими знаннями, 

методи 

стимулювання 

інтересу до 

навчання, методи 

контролю та 

корекції за 

ефективністю 

навчально-

пізнавальної 

діяльності, . а також 

методи 

дистанційного 

навчання та 

оцінювання на 

платформах 

Moodle, Zoom або 

Google Meet. 

Підготовка 

відповідей за 

навчальними 

питаннями теми, усне 

опитування та 

навчальна дискусія; 

виконання тестових 

завдань; підготовка та 

захист доповідей, 

презентацій 

доповідей (в тому 

числі за результатами 

групової роботи), 

підготовка та захист 

есе, виконання, 

презентація та 

обговорення 

ситуаційних завдань, 

аналіз та обговорення 

кейсів, письмова 

залікова робота.  

 

 

РН22. Брати участь у фахових дискусіях 

із проблем міжнародних відносин, 

зовнішньої політики та міжнародних 

комунікацій, поважати опонентів і їхню 

точки зору.  

-/- -/- 

РН23. Доносити до фахівців та широкого 

загалу інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з актуальних 

питань міжнародних відносин. 

-/- -/- 

РН24. Демонструвати здатність до 

подальшого навчання з високим рівнем 

-/- -/- 



автономності.. 

РН25. Оцінювати результати власної 

роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток.  

-/- -/- 

РН26. Самостійно приймати рішення, 

відповідати за командну роботу 

-/- -/- 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

  

Розділ 1. Предмет логіки. Закони логіки. Поняття. 

Тема 1. Предмет та значення логіки. Практичний зміст володіння логікою  

Тема 2. Основні та неосновні закони логіки та їх застосування на різних рівнях комунікації 

Тема 3. Поняття: види понять, обсяг та зміст поняття, відносини між поняттями.  

Тема 4 Визначення та поділ понять. Універсальні правила класифікацій.  

Розділ 2. Судження. Простий категоричний силогізм.  

Тема 5. Судження як форма логічного мислення. Структура і види простих категоричних 

суджень. Росподіленість термінів суджень.  

Тема 6. Техніка перебудови суджень або операції з простими категоричними судженнями: 

перетворення, обернення, протиставлення предикатові.  

Тема 7. “Логічний квадрат” Боеція в інтерактивному засвоєнні. Складні судження: досвід 

складання «тут і зараз»  

Тема 8. Простий категоричний силогізм як вид умовиводу. Структура ПКС. Загальні 

правила силогізму як перший ключ до перевірки силогізму на правильність.  

Тема 9. Від матриці 256 можливих силогізмів до 24 правильних (3 етапи виключення). 

Правила фігур як другий ключ до перевірки силогізмів.  

Тема 10.Як працюють латинські літерні формули у складанні силогізмів. Третій ключ 

для перевірки та створення ПКС.  

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

   

№ 

Тема 

години 

 всього 
лекції семінари сам.роб. 

 Розділ 1. Предмет логіки. Закони логіки. Поняття. 

1 Предмет та значення логіки. Практичний 

зміст володіння логікою  

14 2 2 10 

2. Основні та неосновні закони логіки та їх 

застосування на різних рівнях комунікації 

14 2 2 10 

3 Поняття: види понять, обсяг та зміст 

поняття, відносини між поняттями.  

14 2 2 10 

4 Визначення та поділ понять. Універсальні 

правила класифікацій.  

14 2 2 10 

 Всього за І розділ 56 8 8 40 

Розділ 2. Судження. Простий категоричний силогізм. 



5. Судження як форма логічного мислення. 

Структура і види простих категоричних 

суджень. Росподіленість термінів суджень.  

10 1 1 8 

6. Техніка перебудови суджень або операції з 

простими категоричними судженнями: 

перетворення, обернення, протиставлення 

предикатові.  

12 2 2 8 

7. Логічний квадрат” Боеція в інтерактивному 

засвоєнні. Складні судження: досвід 

складання «тут і зараз» ( 

10 1 1 8 

8. Простий категоричний силогізм як вид 

умовиводу. Структура ПКС. Загальні 

правила силогізму як перший ключ до 

перевірки силогізму на правильність.  

11 2 1 8 

9. Від матриці 256 можливих силогізмів до 24 

правильних (3 етапи виключення). Правила 

фігур як другий ключ до перевірки 

силогізмів.  

11 1 2 8 

10. Як працюють латинські літерні формули у 

складанні силогізмів. Третій ключ для 

перевірки та створення ПКС 

10 1 1 8 

 Всього за ІІ розділ 64 8 8 48 

 Всього за курс 120 16 16 88 

 

 4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Розділ 1. Предмет логіки. Закони логіки. Поняття.  

1 Предмет та значення логіки. Практичний зміст володіння логікою 2 

2. Основні та неосновні закони логіки та їх застосування на різних 

рівнях комунікації. 

2 

3.  Поняття: види понять, обсяг та зміст поняття, відносини між 

поняттями.  

2 

4. Визначення та поділ понять. Універсальні правила класифікацій.  2 

5. Судження як форма логічного мислення. Структура і види 

простих категоричних суджень. Росподіленість термінів суджень.  

1 

6. Техніка перебудови суджень або операції з простими 

категоричними судженнями: перетворення, обернення, 

протиставлення предикатові.  

2 

7 Логічний квадрат” Боеція в інтерактивному засвоєнні. Складні 

судження: досвід складання «тут і зараз».  

1 

8 Простий категоричний силогізм як вид умовиводу. Структура 

ПКС. Загальні правила силогізму як перший ключ до перевірки 

силогізму на правильність.  

1 

9. Від матриці 256 можливих силогізмів до 24 правильних (3 етапи 

виключення). Правила фігур як другий ключ до перевірки 

силогізмів.  

2 

10 Як працюють латинські літерні формули у складанні силогізмів. 

Третій ключ для перевірки та створення ПКС 

1 

 Разом   16 

 



5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Розділ 1. Предмет логіки. Закони логіки. Поняття.  

1. Тема 1. Предмет та значення логіки. Практичний зміст володіння 

логікою 

Вивчення конспекту лекцій: користуючись лекційним матеріалом, 

уясніть та запам'ятайте основні дефініції конфлікту, 

неоднозначність його наслідків, що мають бути не тільки 

деструктивними, але й конструктивними, функції конфлікту та 

фактори, що впливають на його хід, правила балансу 

саморозкриття та зворотного зв’язку ("симетричності" 

спілкування), стадії конфлікту та специфіку конфліктної взаємодії 

(причини виникнення конфлікту, ілюзії, що виникають у сторін 

тощо).  

Прочитайте та запишіть основні моменти тексту Д. Карнегі "Как 

оказывать влияние на людей" 

10 

2.  Тема 2. Основні та неосновні закони логіки та їх застосування на 

різних рівнях комунікації 

Вивчення конспекту лекцій:  

Набування практичних навичок  

Знайомство з оригінальними текстами з тематики Теорії конфлікту: 

Прочитайте та напишіть конспект-коментар фрагментів тексту 

Р. Чалдіні "Психология влияния", вивчить, які методи впливу на 

свідоммість людини виділяє Чалдіні, розкрийте детально у чому 

полягає дія «принципу послідовності», «принципу взаємного 

обміну», «принципу авторитету». 

10 

3. Тема 3. Поняття: види понять, обсяг та зміст поняття, відносини 

між поняттями 

Вивчення конспекту лекцій:  

Набування практичних навичок  

Знайомство з оригінальними текстами з тематики Теорії конфлікту: 

Прочитайте та напишіть конспект-коментар фрагментів тексту 

А. фон Хертель "Профессиональное разрешение конфликтов. 

Медиативная компетенция в Вашей жизни" 

10 

4. Тема 4. Визначення та поділ понять. Універсальні правила 

класифікацій 

Вивчення конспекту лекцій: користуючись лекційним матеріалом, 

уясніть та запам'ятайте основні дефініції конфлікту, 

неоднозначність його наслідків, що мають бути не тільки 

деструктивними, але й конструктивними, функції конфлікту та 

фактори, що впливають на його хід, правила балансу 

саморозкриття та зворотного зв’язку ("симетричності" 

спілкування), стадії конфлікту та специфіку конфліктної взаємодії 

(причини виникнення конфлікту, ілюзії, що виникають у сторін 

тощо).  

10 

 Розділ 2. Судження. Простий категоричний силогізм.  

5. Тема 5. Судження як форма логічного мислення. Структура і види 

простих категоричних суджень. Росподіленість термінів суджень 

Вивчення конспекту лекцій: користуючись лекційним матеріалом, 

уясніть та запам'ятайте основні систематизації мови тіла та місце 

8 



невербальних каналів комунікації у спілкуванні; положення теорії 

метависловлювань та основні конструкції непрямого мовлення; як 

структурується комунікативний час, та як можна передбачити 

конфліктну або безконфліктну взаємодію, володіючи методом 

трансакційного аналізу спілкування Е. Берна; уясніть, у чому 

полягає теоретичне підґрунтя та «дорожна карта» Принципового 

методу ведення переговорів, опрацюйте схему послідовних кроків, 

що формують проактивне НІ у спілкуванні; продумайте, у чому 

полягає переосмислення критеріїв успіху сучасної людини, вивчіть 

особистісні, соціальні компетенції та компетенції «каталізатора 

змін» що формують структуру "емоційного інтелекту". 

Знайомство з оригінальними текстами з тематики теорії та 

методології переговорів: Прочитайте та напишіть конспект-

коментар фрагментів тексту П. Екмана "Психология лжи" 

Вивчення конспекту лекцій:  

Набування практичних навичок  

6. Тема 6. Техніка перебудови суджень або операції з простими 

категоричними судженнями: перетворення, обернення, 

протиставлення предикатові 

Вивчення конспекту лекцій:  

Набування практичних навичок  

8 

7. Тема 7. Логічний квадрат” Боеція в інтерактивному засвоєнні. 

Складні судження: досвід складання «тут і зараз». 

Вивчення конспекту лекцій:  

Набування практичних навичок  

Знайомство з оригінальними текстами з тематики теорії та 

методології переговорів: Прочитайте та напишіть конспект-

коментар фрагментів тексту Е. Берну "Игры, в которые играют 

люди". 

8 

8. Тема 8. Простий категоричний силогізм як вид умовиводу. 

Структура ПКС. Загальні правила силогізму як перший ключ до 

перевірки силогізму на правильність. 

Вивчення конспекту лекцій:  

Набування практичних навичок  

Знайомство з оригінальними текстами з тематики теорії та 

методології переговорів: Прочитайте та напишіть конспект-

коментар фрагментів тексту Д. Гоулмана "Эмоциональный 

интеллект в бизнесе". 

8 

9. Тема 9. Від матриці 256 можливих силогізмів до 24 правильних (3 

етапи виключення). Правила фігур як другий ключ до перевірки 

силогізмів 

Вивчення конспекту лекцій:  

Набування практичних навичок  

8 

10. Тема 10. Як працюють латинські літерні формули у складанні 

силогізмів. Третій ключ для перевірки та створення ПКС 

Вивчення конспекту лекцій:  

Набування практичних навичок 

8 

 Разом  88 

  

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання – навчальним планом не передбачено 

 

7. Методи контролю: 



Поточний контроль проводиться  

1) на кожному аудиторному занятті у формі усного опитування (без оцінки);  

2) в виконанні творчих завдань (оцінюється).  

3) По закінченні вивчення курсу проводиться творча письмова контрольна робота з 

метою оцінювання знань.  

 

 

8. Схема нарахування балів: 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання  

Залікова 

робота 

Сума 

  

                    

Розділ 1 Розділ 2 

Інд. Завдання  

Разом 

   

(контр.робота) 

    

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
Т1
0 

     

  60 40 100  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6       

 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань та 

набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає систематичність їх відвідування, 

здатність здобувача засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого мислення, 

логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо підходити до 

вирішення поставлених завдань, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за 

результатами опитування на практичних заняттях, самостійне опрацювання тем у цілому чи 

окремих питань. 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи здобувачів на практичних заняттях: 

Кількіс

ть балів 

Критерії оцінювання  

45-60 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, уміння сформувати своє ставлення до певної 

проблеми теми, вміння мислити абстрактно і узагальнено, здатність 

публічно представити матеріал.   

31-44 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді з 

несуттєвими помилками при виконанні завдань,  здатність визначення 

теоретичних питань, на які розраховані завдання, уміння сформувати своє 

ставлення до певної проблеми теми, здатність публічно представити 

матеріал 

26-30 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання тем 

пропущених практичних занять, виконання завдань до кожного практичного 

заняття, активна робота на практичних заняттях, засвоєння основних 

положень курсу, допущення декількох незначних помилок при виконанні 

завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані 

завдання, здатність публічно представити матеріал. 



21-25 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання тем 

пропущених та практичних занять, епізодична відсутність виконання 

завдань, участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих 

положень матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, складності 

при визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання, здатність 

публічно представити матеріал. 

 

16-20 Несистематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважних причин, наявність декількох невідпрацьованих тем 

пропущених практичних занять, епізодична відсутність виконаних завдань, 

участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих положень 

матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення помилок 

при виконанні завдань, великі складності при визначенні теоретичних 

питань на які розраховані завдання, невпевнені навички публічного 

представлення матеріалу. 

11-15 Епізодичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем 

пропущених лекцій та практичних занять. епізодична відсутність виконаних 

завдань, пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх 

лише за наявності стимулу з боку викладача), наявність певного уявлення 

щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення 

значної кількості помилок при виконання завдання, невміння визначити 

теоретичні питання, на які розраховано завдання, невпевнені навички 

публічного представлення матеріалу. 

6-10 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та практичних 

занять. систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, неповні, необґрунтовані відповіді, допущення 

істотних помилок при виконанні завдань, нездатність визначити теоретичні 

питання, на які розраховані завдання. 

0-5 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, теми пропущених лекцій та практичних занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані відповіді, 

допущення істотних помилок при виконанні завдання. Нездатність 

визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання, невміння 

публічно представити матеріал.  

 

Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання заліку кількістю 

балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення отриманої кількості 

балів. 

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи практичному занятті, або отримали незадовільну 

оцінку, відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку викладачу у дні його 

консультацій за графіком, затвердженим кафедрою 

Для відпрацювання здобувач зобов’язаний надати індивідуально виконане завдання за 

темою пропущеного заняття та продемонструвати належний рівень теоретичної підготовки за 

темою заняття, яке відпрацьовується.  

Оцінювання знань та умінь здобувачів при підсумковому контролі здійснюється 

відповідно до наступних критеріїв: 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 



35-40 Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує поняттями і 

термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 

стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

29-34 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну точку зору 

стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

18-28 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються деякі 

упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не підтверджуються 

достатньо обґрунтованими доказами. 

10-17 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в джерелах, 

припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0-9 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або відповідь не 

правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з джерелами. Не може 

зробити висновків.  
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дома. СПб.: Ин-т личности; Ленато; Палантир, 1994. - 138 с. 

5. Ивин А.А. Логика и аргументация. Искусство спора. / А.А. Ивин. Логика. − М.: Гадарики, 

2005. − С. 210-238, 256-254. 

6. Психология личности. Учебное пособие / под ред. проф. П. Н. Ермакова, проф. В. А. 

Лабунской. — М.: Эксмо, 2007 — 653[3] с. — (Образовательный стандарт). 

7. Психология конфликта / Сост. и общая редакция Н. В. Гришиной. − СПб.: Питер, 2001. − 

448 с.: ил. − (Серия «Хрестоматия по психологии») 

8. Скотт Дж.Г. Выбор стиля поведения, соответствующего конфликтной ситуации // 

Конфликтология: Хрестоматия / Сост. Н.И. Леонов. М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: НПО «Модек», 2002. С.189-206. 

9. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа 

для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. — M.: «ИНФРА-М», 

1999. − 328с. 

10. Хертель фон А. Почему мы спорим друг с другом и как мы можем извлекать из этого 

пользу. / Пер. с нем. Н. Бабичевой, ил. Г. Нойкамма. СПб.: Издательство Вернера Регена, 

2008. − 176 с. 

11. Шеллинг Томас. Стратегия конфликта. / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т.Даниловой под 

ред. Ю. Кузнецова, К.Сонина. − М.: ИРИСЭН, 2007. − 366 с. 

 

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. http://shkola.refdt.ru/   

3. http://flibusta. is 

4. http://modernlib.ru/ 

5. http://www.youtube.com/ 

6. http://www.russcomm.ru/rca_biblio/b/berger.shtml 

 7.http://books4study.org.ua/ (книги в pdf формате) 

8.http://dic.academic.ru/contents.nsf/ 

9. 10.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/fr_hud/06.php 

10. http://www.studfiles.ru/preview/1725429/ 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за змішаною 

формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі 

лекційні заняття;  

http://shkola.refdt.ru/
http://flibusta.net/
http://modernlib.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/b/berger.shtml
http://books4study.org.ua/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy/
http://www.studfiles.ru/preview/1725429/


– дистанційно на платформі Moоdle проводяться практичні (семінарські), індивідуальні 

заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік в тестовій 

формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Логіка» 

https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php 
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