Анотація
дисципліни "ЛОГІКА"
(вибіркова дисципліна)
1. Мета дисципліни: формування у студентів необхідного логічного базису
для засвоєння всіх навчальних дисциплін, вмінь для аналізу термінології,
оволодіння методами роботи із інформацією; розвиток навичок критичного
мислення; вивчення еволюції логічних концепцій, застосування логічних
методів в процесі прогнозування, виявляти логічну структуру висловлювань
та оцінювати на цій підставі ступінь вірогідності або істинності отриманих
висновків.
2. Перелік знань та вмінь, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
На основі вивчення дисципліни студент має набути таких
компетентностей:
а) інтегральних: усвідомлення логічної теорії мислення та оволодіння
навичками логічного аналізу здобутого у процесі навчання та інтерпретації
формалізованої мови науки логіки у професійній сфері;
б) загальних: міркувати відповідно до законів логіки; знаходити помилки в
текстах і міркуваннях інших людей, пов'язані з їх порушенням; аналізувати
запитально-відповідні ситуації, логічно коректно ставити запитання і давати
відповіді на них;
в) спеціальних (фахових і наукових): виявляти міркування, вихідні положення
і наслідки, що містяться в тексті; виводити раціональні висновки з наявної
інформації відповідно до правил і законів логіки; логічно грамотно будувати
свої міркування і знаходити помилки в міркуваннях опонентів; конструювати
коректну
аргументацію;
переконливо
критикувати
аргументацію
опонента;розпізнавати прийоми маніпулювання співрозмовником і
протистояти.
Сфера реалізації набутих знань та вмінь в майбутній професії: публічні
виступи, робота з інформацією, підготовка і захист досліджень, ділові
переговори.
3. Зміст дисципліни.
Навчальна програма з «Логіки» охоплює 7 тем, а саме: Логіка як наука.
Формалізація. Поняття та ім’я. Прості судження їх види. Логічний квадрат.
Складні судження. Логіка висловлювання. Основні закони логіки. Умовиводи
їх види. Категоричний силогізм. Основи аргументації.

4. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних
- 40 годин, самостійна робота – 80 годин.
5. Формою підсумкового контролю є залік.
6. Викладач: кандидат філософських наук, доцент М.П.Плахтій.
7. Основна література:
1. Плахтій М.П. Логіка Навчально-методичний посібник. Кам’янецьПодільський: ПП Буйніцький О.А., 2008. – 32 с.
2. Плахтій М.П. Логіка в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ
століття: напрями розвитку. / Маріанна Плахтій. Кам’янець-Подільський :
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
2009. – 192 с. – Бібліогр.: с. 160-175.
3. Хоменко І.В. Логіка. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. —
400 с.
4. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): Підручник для студентів
вищих навчальних закладів. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2008
– 536с.
5. Тофтул М. Г. Логіка: Підручник. – вид.2-ге – К.: 2006 – 400с.
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