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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – поглиблене ознайомлення із важливими в історичному сенсі 

проблемами, поняттями, напрямками досліджень, персоналіями в царині логіки, а також із 

відповідними історико-культурними обставинами. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

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

проблеми, теорії і персоналії історико-філософського процесу; передбачається знайомство 

студентів із базовою інформацією, що надає вступний курс логіки; необхідним є достатній 

рівень володіння англійською мовою, що уможливить роботу із сучасними науковими 

першоджерелами. 

2. Вміти збирати, аналізувати, інтерпретувати та презентувати інформацію щодо історико-

логічних досліджень, застосовувати визначальні загально-філософські поняття і 

класифікації в аналізі окремих певних логічних проблем, понять, теорій, простежувати 

історичну тяглість становлення і розвитку проблем логіки, а також виявляти та 

аналізувати належні культурно-історичні обставини.   

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; використання іншомовних наукових джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Історія логіки в культурному 

контексті» належить до переліку дисциплін за вільним вибором студентів та  викладається 

у 3 семестрі навчання у магістратурі. Визначаються предмет, методи, головні проблеми, 

персоналії і напрямки досліджень логіки в історичній перспективі. Навчальна дисципліна 

знайомить студентів із історико-культурними обставинами розвитку логіку, пов’язаних, 

зокрема, із логічними вченнями Арістотеля (силогістика), стоїків, середньовічної 

схоластики, Нового часу, Готлоба Фреге.  

   

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про історико-

культурний характер і специфіку визначних проблем, понять, теорій і персоналій логіки. В 

результаті навчання студенти мають не лише демонструвати теоретичні знання, але й 

спроможність їх застосування у своїх самостійних дослідженнях. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних  джерел. 

ФК 1. Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів. 

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 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1Головні історичні етапи розвитку Лекція, Усна доповідь, 15 
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1.1 логіки і відповідні визначальні 

обставини культури 

семінар, самостійна 

робота 

контрольні 

роботи 

1

1.2 

Історичну специфіку досліджень, 

представлених деякими окремими 

логічними вченнями 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

контрольні 

роботи 

5 

1

1.3 

Історичну специфіку і важливість 

отриманих відповідних результатів 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

контрольні 

роботи 

5 

1

1.4 

Історичні взаємозв’язки між 

головними теоріями, проблемами та 

поняттями логіки 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь  15 

 Вміти:    

2

2.1 

Самостійно аналізувати, 

інтерпретувати та представляти 

окремі результати досліджень, 

представлені у науковій періодиці 

 

 

Семінар, 

Самостійна робота 

Презентація 

самостійно 

опрацьованого 

наукового 

джерела, 

контрольна 

робота 

15 

2

2.2 

Пояснювати специфіку певних 

важливих проблем логічних 

досліджень і відповідні історико-

культурні обставини   

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь,  

презентація 

самостійно 

опрацьованого 

наукового 

джерела, 

контрольні 

роботи 

10 

 

1

2.3 

Здійснювати історико-культурний 

та лінгво-логіко-філософський 

аналіз окремих важливих понять 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усна доповідь, 

контрольні 

роботи  

 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою специфічних 

понять, проблем, технік і теорій  

Семінари, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

письмова 

презентація 

5 

3

3.2 

Презентувати результати історико-

культурних розвідок у вигляді 

доповідей, презентацій, конспектів, 

брати участь у фахових дискусіях 

під час аудиторних занять 

Семінари, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

презентація 

самостійно 

проаналізовано

го наукового 

джерела 

10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

Виявляти самостійність у пошуках 

та критичному опрацюванні  

дослідницьких матеріалів із царини 

сучасних історико-логічних 

досліджень, вільно володіти 

методами аналізу та синтезу 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійно 

опрацьованого 

наукового 

джерела 

10 
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наукової інформації, 

використовувати знання іноземних 

мов 

 

4

4.2. 

Нести відповідальність за 

достовірність проведених 

досліджень та наданих роз’яснень 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

контрольна 

робота 

5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Розуміти специфіку та особливості реалізації 

культурних ідей, образів, та смислів, а також критично 

оцінювати можливості їхньої інтерпретації для 

розв’язання суспільно-значимих проблем. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

 

 7. Схема формування оцінки: 

 7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає  дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1.-1.4.), що складає 40  від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння – 2.1.-2.4.); 

(комунікація – 3.1.-3.2.); (автономність та відповідальність – 4.1.-4.2.), що складає 60  

загальної оцінки. 

 Оцінювання семестрової роботи: 

 1. Усні відповіді, письмове виконання тестів, індивідуальних завдань, 

виконаних студентами під час лекцій і семінарів, домашніх завдань: РН 1.1 – 1.3, 2.1 – 

2.3, 3.1, 4.1  (максимальна кількість балів – 40 / мінімальна кількість балів – 12); 

 2. Самостійна робота: підготовка і презентація кожним студентом фіксованої 

доповіді за матеріалами наперед обраного для аналізу джерела, що є індивідуальним 

завданням, яке наперед узгоджується із викладачем, виконується самостійно і передбачає 

опрацювання певного одного або декількох наукового джерела (статті, розділу монографії 

тощо): РН   1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 (максимальна кількість балів – 20 / мінімальна 

кількість балів - 12). 

 3. Проміжна контрольна робота: виконується як письмова контрольна робота 

впродовж опрацювання змістової частини під час лекції чи семінару; дату проведення 

проміжної контрольної роботи викладач оголошує заздалегідь: РН 1.1-1.3, 2.1-2.3 

(максимальна кількість балів – 20 / мінімальна кількість балів - 12). 
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Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

лекціях і семінарах), проміжну контрольну роботу і за самостійну роботу (підготовка і 

презентація фіксованої доповіді за матеріалами наперед обраного для аналізу наукового 

джерела). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

 

Підсумкова залікова контрольна робота у письмовій формі  -   РН 1.1-1.4, 2.1-2.3 

(максимальна кількість балів – 20 / мінімальна кількість балів - 12). 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової залікової контрольної 

роботи.  

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Для 

студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для 

одержання заліку необхідно обов’язково (за необхідності повторно) виконати проміжну 

контрольну роботу, чи виконати індивідуальні письмові практичні завдання та здати/надіслати їх 

електронною поштою викладачу.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

 При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова 

контрольна робота) / 

залік 

Підсумкова               

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум  48 12 60 

Максимум  80 20 100 

  

 7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, участь в 

дискусіях 

До теми: 1, 2, 5 «3» х 4 = 12 «10» х 4 = 40 

Самостійна робота Презентація окремої доповіді 
(опрацювання фахового 

видання: статті, розділу 

монографії) 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Проміжна 

контрольна 

робота 

До тем 1-3 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-6 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 
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Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

 

7.3. Критерії семестрового оцінювання: 

 1. Аудиторна робота: 

 Усна відповідь:  

 10-8 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість у викладі 

письмової роботи; 

 7-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває 

зміст поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє 

самостійність та достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві 

неточності;  

 5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота 

містить суттєві помилки; студент демонструє несамостійність у виконані завдань.  

 Вирішення окремого індивідуального практичного завдання/вправи (домашня 

підготовка): 

 20 - 16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вірно, 

аргументовано та самостійно розв’язує завдання (вправу); 

 15 - 12 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вірно  

розв’язує завдання (вправу), але може допускати несуттєві помилки/неточності; 

 11 - 6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але припускається суттєвих 

помилок під час розв’язку завдання, які спроможний виправити за допомогою викладача; 

 5 - 0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно вирішує 

авдання, припускається суттєвих помилок у розв’язку, має складнощі у їх виправленні 

навіть за допомогою викладача. 

 Контрольна робота (максимальна кількість балів – 20): 

 20-16 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість у викладі 

письмової роботи; 

 15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває 

зміст поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє 

самостійність та достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві 

неточності;  

 10-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
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глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу; робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві 

помилки; студент демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари  
Самостійн
а робота 

 

1 

Вступ 
Тема 1.  Головне питання і проблема логіки, 

походження терміну «логіка», складнощі та 

історичні трансформації визначення, 

традиційна і сучасна (класична і некласична) 

логіка 
 

4 

4 

4 

2 

Тема 2. Арістотелева силогістика: загальна 

характеристика, історія виникнення, 

становлення, видозміни 
 

4 6 

3 Тема 3.  Логіка стоїків 4  8 

4                Проміжна контрольна робота 2   

5 
Тема 4. Загальний огляд тематики логічних 
досліджень епохи середньовіччя і Нового часу         

2  10 

6 

 

Тема 5. Актуальні проблеми історико-логічних 
досліджень  (індивідуальні доповіді-
презентації за матеріалами самостійно 
обраного і проаналізованого наукового 
джерела)          

 4 30 

 

7 
 Тема 6.  Революція у логіці, яку здійснив 
Готлоб Фреге: культурно-історичні 
обставини та сутність 

2  4 

8 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 20 8 62 

Загальний обсяг       -          90 год., в тому числі: 

Лекції                        -          20 год. 

Семінари                   -          8 год. 

Самостійна робота   -           62 год. 
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