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анотація до дисципліни

◼ Дисципліна „Логіка та теорія аргументації” належить до переліку

вибіркових дисциплін та викладається у 1-му семестрі 1-го року

навчання у магістратурі. Навчальна дисципліна знайомить

магістрантів із класичною та некласичною логікою, історичними

етапами розвитку логічного знання, рівнями та вимірами логіко-

семіотичного аналізу. Надається характеристика раціонального

мислення, його законів, теорії і практичних прийомів.

З’ясовуються семантичні методи класичної пропозиційної логіки

(таблиці істинності, аналітичні таблиці, теоретико-модельна

семантика), синтаксичні побудови класичної пропозиційної

логіки. Визначаються основні відношення між формулами

класичної логіки.



Мета вивчення дисципліни - формування у магістрантів стійкої системи знань з теорії та історії

логіки, що дозволить виявляти логічну форму міркування, будувати міркування відповідно до

законів і правил логіки; знаходити логічні помилки в текстах.

Основні завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачівза результатами вивчення:

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що передбачає здатність до нестандартного

розв’язання задач, самостійності міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, що передбачає кмітливість,

оперативність і динамічність інтелектуальної реакції, стійкість у мисленнєвих випробуваннях і

доланні пізнавальних утруднень.

ЗК10.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що передбачає здатність оперативно

аналізувати значні масиви текстів, генералізувати їх в загальну смислову структуру, виявляти

слабкі місця, логічну чи смислову уразливість аргументації.

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, що передбачає вміння писати

власні тексти аналітичного та публіцистичного характеру в різних форматах при підготовці тексту

до публікації.

ФК2. Знання теоретичних основ традиційної і сучасної логіки.

ФК7. Вміння аналізувати певну наукову проблему, залучати необхідні для цього знання, методики,

джерела і досягти в результаті самостійних пізнавальних результатів.

ФК13. Вміння застосовувати систематичне знання про сучасні методики проведення занять у практиці

викладання логіки.

ФК14. Навички критичної роботи з філософсько-правовими текстами, застосування різних методів їх

аналізу інтерпретації.

– очікувані результати навчання: ПРН1. Знати теоретичні основи логіки і суміжних галузей

суспільних наук; предметну область, пам’ятати або відтворювати філософські факти;

ПРН16. Демонструвати навички інтелектуального пошуку, вміння виявляти та розв’язувати проблеми.

ПРН17. Застосовувати для вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії та засоби.

ПРН24. Аналізувати значні масиви текстів, виявляти слабкі місця, логічну чи смислову уразливість

аргументації.

ПРН31. Демонструвати знання і оцінювати власні інтелектуальні переваги й недоліки,

використовувати перші та мінімізувати вплив других.



Інформаційний обсяг дисципліни

Тема 1. Логіка. Її предмет та призначення. 

Тема 2. Поняття як форма мислення.

Тема 3. Судження як форма мислення.

Тема 4. Умовивід як форма мислення.

Тема 5. Логічна основа аргументації.

Тема 6. Суперечка як форма комунікації.

Тема 7. Логічна культура особистості.


