




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – розкрити потенціал мовчання як аргументу в міркуваннях груп як 

соціальних одиниць у контекстах практичного буття людини, що передбачає вдосконалення 

комунікативних компетентностей студентів.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати головні терміни, закони, методи науки 

логіки, методи наукових досліджень, підходи до аналізу аргументації, види аргументів, риторичні 

прийоми мовленнєвого впливу.  

2. Вміти логічно правильно застосовувати операції над поняттями, виявляти логічну структуру 

висловлювань і на підставі цього витлумачувати їх, логічно коректно задавати запитання і давати 

відповіді на них, будувати міркування, робити раціональні висновки з наявної інформації, 

знаходити помилки у міркуваннях, аналізувати різні види аргументів. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією; 

використання іншомовних логіко-філософських джерел; критичними навичками до подій та 

явищ.   

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Аргумент мовчання в соціальних практиках» 

спрямована на формування ефективного фахівця, здатного аналізувати різні сторони мовленнєвої 

комунікації, що передбачає розгляд мовних ролей співрозмовників, тактики їх мовленнєвої 

поведінки; вміти застосовувати апарат сучасної логіки, риторики, теорії аргументації у 

дослідженні проблем аргументації. Навчальна дисципліна акцентує увагу на емпіричних 

дослідженнях аргументації, зокрема на вивченні ролі мовчання як аргументу в аргументативних 

схемах міркувань груп як соціальних одиниць. Ґрунтуючись на амбівалентності мовчання як 

аргументу, демонструється специфіка його використання на прикладах весільних ритуалів різних 

традицій. На прикладах групового мовчання демонструється інформативна, вольова та 

металінгвістична функції аргументу мовчання, а саме, мовчання групи присутніх під час шлюбної 

церемонії у християнській та мусульманській традиціях. Розглядаються особливості прояву 

аргументу мовчання в юридичних аргументативних практиках. Акцентується увага на подальшому 

вдосконаленні методології аргументування соціальних груп. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам знання про особливості мовчання як аргументу, 

сформувати компетенції у царині теорії і практики аргументації, що передбачає формування у 

студентів умінь побудови коректних аргументацій, успішного проведення різних видів 

суперечок, засвоївши універсальні технології переконання; вміння релевантно використовувати 

різні види аргументів, серед яких і аргумент мовчання; застосовувати логічні засоби, методи, 

риторичні прийоми під час аналізу різних видів аргументації. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 1. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

ФК 3. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію 

дослідження. 

 

 



5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 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:    

1

1.1 
проблеми визначення понять 

«аргумент», «аргументація», 

«аргументаційна схема» 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота 

5 

1

1.2 
роль мовчання у процесі реалізації 

ним аргументативної функції 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота 

10 

1

1.3 
про мовчання як аргумент і прояв 

поваги в аргументації за Джоном 

Локом (у дослідженнях Локом царин 

пізнання, політичної філософії та 

філософії освіти ) 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота 

5 

1

1.4 
роль мовчання як прояву 

толерантності в аргументативних 

практиках соціальних груп 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота 

10 

1

1.5 
функції мовчання в юридичній 

аргументації 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 
застосовувати різні види 

аргументів, зокрема й аргумент 

мовчання, у процесі дослідження 

проблем у різних галузях науки 

Семіна

ри, самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота 

10 



2

2.2 
використовувати потенціал 

мовчання як аргументу в 

конкретних соціальних практиках 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Презентація 

підготовленого 

студентом 

самостійного 

дослідження, участь 

у дискусіях  

10 

2

2.3 
використовувати знання про функції 

мовчання у дослідженні групового 

переконання і аргументативних 

практик соціальних груп  

Семіна

ри, самостійна 

робота 

Презентація 

підготовленого 

студентом 

самостійного 

дослідження, участь 

у дискусіях 

10 

1

2.4 
будувати коректну аргументацію, 

ефективно реалізовувати 

аргументативну функцію мовчання 

відповідно до ситуації спілкування 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

10 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу літератури з логіки, 

риторики, теорії аргументації, 

комунікативної філософії при 

підготовці до семінарських занять та 

написання і презентації самостійної 

роботи 

Семіна

ри, самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

3

3.2 

вільне спілкування з колегами щодо 

потенціалу мовчання як аргументу в 

конкретних соціальних практиках та 

можливостей ефективної реалізації 

вольової, металінгвістичної й 

аргументативної  функцій мовчання  

Семіна

ри, самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

демонструвати інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічної та професійної 

доброчесності в наукових 

дослідженнях проблем, пов’язаних із 

емпіричними аспектами 

аргументації, зокрема, аналізом 

мовчання як елемента соціальних 

практик 

Семіна

ри, самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

4

4.2 

демонструвати здатність до 

безперервного саморозвитку та 

самовдосконалення як наукового 

дослідника, аналітика.  

Семіна

ри, самостійна 

робота 

Усні доповіді, участь 

у дискусіях, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

   

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 
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ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і 

критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки, розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження. 
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ПРН 2. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до 

розв’язання задач і проблем. 
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+ 

+

+ 

+ =

+ 

+ 

+

+ 
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ПРН 4. Володіти державною та іноземними мовами на рівні, 

достатньому для вільного фахового спілкування та 

обговорення наукових проблем і результатів досліджень у 

сфері філософії. 
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ПРН 5. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 

філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 
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ПРН 7. Брати участь у наукових дискусіях з філософії та 

міждисциплінарних проблем з експертами інших галузей 

знань. 
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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 – 1.5), 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 під час навчального періоду: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь у дискусіях на семінарах: РН 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 30 / 55 балів 

2. Самостійна робота – письмова робота-дослідження «Аналіз функцій і оцінки 

мовчання як аргументу в обраному студентом прикладному дискурсі»: РН 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1,5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –18 / 25 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час навчального періоду 

складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні доповіді,  доповнення та участь у 

дискусіях на семінарах, 2) самостійну роботу (письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за 

навчальний період мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 
 



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 контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

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

одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

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  

Підсумкова контрольна робота  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, 

доповнення, участь 

у дискусіях 

 

До теми: 3, 4, 5, 6 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

1) «5» х 4 = 20 

2) «2» х 5 = 10 

 

 

 

1) «10» х 4 = 40 

2) «3» х 5 = 15 

 

Всього:  30 55 

Самостійна робота Підготовка письмової  роботи-

дослідження «Аналіз функцій і 

оцінки мовчання як аргументу 

в обраному студентом 

прикладному дискурсі» 

відбувається протягом періоду 

навчання.  Презентація роботи-

дослідження відбувається під 

час аудиторної роботи, на  

останньому семінарі згідно з 

планом навчальних занять 

(Додаток самостійної роботи 

студента) 

«18» х 1 = 18 «25» х 1 = 25 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-7 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 



 
 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

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

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

8-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 

6-4 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 

3-2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

Доповнення / участь у дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

Участь у дискусії: 

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми, за 

якою відбувається дискусія, демонструє здатність до критичного аналізу;  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна письмова робота-дослідження «Аналіз функцій і оцінки мовчання як 

аргументу в обраному студентом прикладному дискурсі»: 

25-20 балів – студент демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем, пов’язаних з дослідженнями у царині 

теорії аргументації; вміння виявляти зв’язки між логіко-риторичним знанням та його 

застосуванням на практиці; вміння проводити аргументативний аналіз прикладних 

дискурсів. Студент здатний самостійно формувати методологічну базу дослідження, у 

повному обсязі володіє матеріалом з логіки, риторики й теорії аргументації, вільно та 

аргументовано ним оперує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, демонструє інноваційність, достовірність, 

доброчесність проведеного дослідження;  

19-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом з логіки, риторики й теорії 

аргументації, вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання. Студент демонструє здатність до 

аналізу комплексних проблем досліджень у сфері теорії та практики аргументації, але не 

виявляє зв’язки між теоретичним знанням та його застосуванням на практиці. Робота є  

самостійною, містить певні неточності;  

11-6 балів – студент написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє глибини 

знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у вирішені поставлених завдань, 

не спирається на необхідну методологічну базу, використовує лише навчальну літературу. 

Робота містить суттєві неточності;  



5-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання проблем, 

фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, недостатньо розкриває 

зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  

 

7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1 

Тема 1.  Проблеми визначення понять 

«аргумент», «аргументація», «аргументаційна 

схема»  

2  4 

2 
Тема 2. Мовчання як аргумент у міркуваннях 

соціальних груп  

2  6 

3 
Тема 3. Мовчання як аргумент і прояв поваги в 

аргументації за Джоном Локом  

2 2 4 

4 
Тема 4. Роль мовчання як прояву толерантності 

в аргументативних практиках соціальних груп  

2 2 4 

5 
Тема 5. Феномен мовчання в юридичній 

аргументації  

2 2 10 

6 
Тема 6. Аргументативна функція мовчання в 

юридичній аргументації  

2 2 10 

7 

Презентація самостійної роботи-дослідження  

«Аналіз функцій і оцінки мовчання як 

аргументу в обраному студентом прикладному 

дискурсі» 

 2 28 

8 Підсумкова  контрольна  робота  2  

 ВСЬОГО 12 12 66 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій                – 12 год. 

Семінари   – 12 год. 

Самостійна робота  – 66 год. 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Конверський А.Є. Критичне мислення. – К., 2020. 

2. Щербина О.Ю. Логіка та юридична аргументація. – К., 2013. 

3. Щербина О.Ю. Феномен мовчання в юридичній аргументації // Філософія права і загальна 

теорія права, № 1–2/2014.  – С. 160-174. 

4. Shcherbyna O., Shashkova L. Silence as an Argument in the Reasoning of Social Groups // 

Beytulhikme Int J Phil – 10 (3) –2020. – Research Article: 787-802.   

Додаткова: 

1. Костюк Л. Обряд сватання у Східній Галичині другої половини  ХХ – початку ХХШ ст. // 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Сер. Історія – 2016. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 104–107.  

2. Несен І. Весільний ритуал Середнього Полісся:  традиційна структура та реліктові форми 

(середина  ХІХ–ХХ ст.) // Вісник  Львів. Ун-ту. Сер. істор. – 2008. – Вип. 43. – С. 261–319.  

3. Щербина О., Щербина Н. Джон Лок про мовчання як аргумент і прояв поваги в аргументації 

// Sententiae. – Vol. 38 (2) – 2019. – P. 6-18. 

4. Duncan M. The Curious Silence of the Dog and Paul of Tarsus: Revisiting The Argument from 

Silence // Informal Logic. – 2012. – Vol. 32. – No. 1 – P. 83–97.  

5. Goldman А. Group Knowledge Versus Group Rationality: Two Approaches to Social Epistemology 

/ А. Goldman // Episteme. – 2004. – Vol. 1. – Р. 11-22. 

6. Ephratt M. The functions of silence // Journal of Pragmatics. – V. 40 (11). –   2008. – P.1909-1938. 

7. Eemeren F.H. van, Grootendorst R. & Henkemans F.Sn. Argumentation. Analysis and 

Evaluation. Edition 2nd Edition eBook Published 23 November 2016. Pub. Location New 

York ImprintRoutledge. 

8. Hamblin, Ch. L. Fallacies. London, Methuen. 1970. Reprinted in 1986, Newport News, VA: 

Vale Press. 

9. Havrda Matyas. Does Aristotle Distinguish Between Common and Specific Topoi in the 

Rhetoric? Eirene, 55, 2019. – Pp. 179-197. 

10. Hinton, M. On Arguments from Ignorance. Informal Logic, 2018, Vol. 38, No. 2, 184-212. 

11. Khatchadourian, H. How to Do Things with Silence, 2015, xiv, 211 p. 

12. Kontos Pavlos. Aristotle on the Scope of Practical Reason. Spectators, Legislators, Hopes, and Evils, 

Abingdon and New York: Routledge, 2021. 

13. Kreider, A. Informal fallacies as abductive inferences. Logic and logical philosophy, 2016, 25: 73-

82. 

14. Lange J. The Argument from Silence / J. Lange // History and Theory. – 1966. – Vol. 5. – No. 3. – 

P. 288–301. 

15. Locke, J. An Essay Concerning Human Understanding. The Works of John Locke, in nine volumes. 

1824. The twelfths edition. Volume the second. C. Baldwin, Printer, New Bridge-street, London. 

16. McGrew T. The Argument from Silence / T. McGrew // Acta Analytica. – 2014. – Vol. 29. – No. 2. 

– P. 215–228. 

17. Milstead, Z. Religion and Arguments from Silence. European Journal for Philosophy of Religion, 

2018, 10 (3), 155. 

18. Walton Douglas N. Ad Hominem Arguments. The University of Alabama Press Tuscaloosa and 

London, 1998.  

19. Walton D. The Appeal to Ignorance, or Argumentum Ad Ignorantiam // Argumentation. – 1999. – 

Vol.13. – P. 367–377. 

20. Walton Douglas N. Argumentation Schemes. History, Classifications, and Computational 

Applications / Douglas Walton, Fabrizio Macagno, Chris Reed // IFCoLog Journal of Logics and 

Their Applications. – Vol. 4 – No. 8. – 2017. 

https://philpapers.org/s/Francisca%20Snoeck%20Henkemans

