
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛОГІКА 
 

1. Кафедра: Кафедра соціально-економічних дисциплін 

2. Інформація про 

викладача 

Варинський Владислав Олексійович - кандидат політичних 

наук, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін 

факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції. Автор більше 40 наукових праць, у тому числі одну 

Indexed by Scopus  та одну Indexed by Web of Science, та 

навчальний посібник з дисципліни «Логіка».  З 2021р. працюю 

над докторською дисертацією за спеціальністю 12.00.07 

«адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». 
Досвід роботи більше 6 років. 

 

У 2018 р. пройшов підвищення кваліфікації в «University of 

Zielona Gora» у республіці Польща за напрямком 

«Політологія», у 2019 році пройшов міжнародне стажування на 

базі «Paneuropska univerzita v Vratislave» в м. Братислава за 

напрямком «Філософія права», також у 2019 та повторно у 

2020 році пройшов міжнародне стажування у м. Пула, 

республіки Хорватія на базі «Juraj Dobrila university of Pula» за 

напрямками «Соціологія, педагогіка та філософія» 

Сфера наукових інтересів: 

Логіка та її використання у практиці юристів, правове 

регулювання штучного інтелекту. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каф. Соціально-економічних дисциплін, 

тел. (063) 696 77 66 Viber, Telegram 

vlad.varinskiy@gmail.com 

3. Ступінь вищої 

освіти: 

Бакалавр 

4. Статус 

навчальної 

дисципліни: 

Обов’язкова  

5. Місце в 

структурно-

логічній схемі: 

Викладається у першому семестрі на першому році навчання. 
 

6. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

 - загальна 

кількість годин:  

- з них 

аудиторних 

 

3 (денна)     3 (заочна) 

90 (денна)     90 (заочна) 

 

 

30 (денна)     10 (заочна) 

14 (денна)     4 (заочна) 



годин: 

- лекції:  

- семінарські 

заняття: 

- самостійна 

робота: 

16 (денна)     6 (заочна) 

 

60 (денна)     80 (заочна) 

7. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями, вміннями 

та практичними навичками щодо законів правильного 

мислення, операцій та логічних прийомів щодо отримання 

вивідного знання та його критичної перевірки. 

8. 

Міждисциплінар

ні зв’язки: 

«Філософія», «Юридична логіка», «Основи аргументації», 

«Філософія права». 
 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських занять. 

Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

10. Форма 

контролю: 

залік 

11. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з 

кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання 

завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної 

контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - за виконання 

завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

 
12.Результати 

навчання: 

У результаті засвоєння матеріалу курсу "Логіка" ЗВО 

повинні оволодіти певним обсягом знань, умінь і навичок, а 



саме: знати- головні форми людського пізнання; сутність 

абстрактного мислення та принципи його формалізації; зв’язок 

між логікою та мовною комунікацією; сутність поняття як 

форми мислення та усі можливі операції з поняттями; 

відношення між поняттями та юридичними термінами; 

сутність судження щодо структури, істинності та модальності 

відбиття довкілля;  

сутність законів логіки, як підґрунтя правильного мислення; 

застосовувати знання загальних формально-логічних законів у 

різних галузях міркування; знаходити помилки, пов’язані з 

їхнім порушенням та виправляти їх; принципи постановки 

запитань та відповіді на них. сутність умовиводу як форми 

мислення; підстави класифікації умовиводів; 

         уміти: застосовувати  знання  формально-логічних 

законів у  вирішенні практичних завдань пов'язаних з 

правознавчою та правоохоронною діяльністю; встановлювати 

умови істинності яи хибності думки; здійснювати різні 

операції з поняттями та судженнями 

використовувати логічні принципи постановки питань у 

професійній діяльності; користуватися  різними формами 

умовиводів для отримання нових знань; застосовувати різні 

форми та правила умовиводу у подальшому навчання та 

майбутній професійній діяльності; розрізняти дратии та дивнее 

і імовірнісне знання; користуватися  різними формами 

імовірнісних умовиводів для отримання нових знань; 

застосовувати різні форми та правила умовиводу у 

подальшому навчання та майбутній професійній діяльності; 

застосовувати  знання правил аргументації у  вирішенні 

практичних завдань, пов'язаних з правознавчою та 

правоохоронною діяльністю; доводити власну думку чи 

спростовувати думку в різних (насамперед професійних) 

комунікативних ситуаціях; вміло і впевнено приймати участь у 

діалозі: дискусії, суперечці тощо; будувати та перевіряти 

гіпотетичні висновки. 

 

 

13. Основні 

інформаційні джерела: 

1. Варинський В.О. Логіка. Навчально-методичний 

посібник. – Одеса.: ОДУВС, 2019. 

2. Мисик С.Г. Логічний практикум. Збірник вправ та 

завдань. – ОДУВС, 2009. 

3. Конверський. А.Є. Традиційна Логіка. Підручник. – 

Центр навчальної літератури, 2020. 

4. Хоменко І.В. Логіка. Теорія та практика. – Центр 

навчальної літератури, 2019. 

5. Комаха Л.Г. Логічні засади аргументації у філософському 



знанні. Монографія.  –  Центр навчальної літератури, 

2020. 

 

 
 


