
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛОГІКА 

1. Кафедра: Соціально-економічних дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

Пальшков Костянтин Євгенович - кандидат політичних 

наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних 

дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції. Автор більше 30 наукових праць, 

досвід роботи більше 15 років. 

У 2019 р. пройшов стажування на базі університету 

Collegium Civitas у м. Варшава, Польща. 

Сфера наукових інтересів: 

Реформування політичних систем постсоціалістичних 

країн, трансформація ЗМІ, соціально-філософське 

осмислення суспільних змін. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. 

Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 235, тел. (067) 906 36 36 

Viber, Telegram 

kostyantynpalshkov@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому семестрі на першому році 

навчання на денній формі та на заочній формі навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

 

90(денна)    90(заочна) 

30 (денна)   16 (заочна) 

14 (денна)   8 (заочна) 

16 (денна)   8 (заочна) 

60 (денна)  74 (заочна) 

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Об'єктом вивчення логіки є людське мислення, 

предмет її становить мислення в його формалізованих 



категоріях і поняттях, незалежно від змісту конкретної 

думки.  

Метою викладання курсу «Логіка» є оволодіння 

слухачів знаннями, вміннями та практичними навичками 

щодо законів правильного мислення, операцій та 

логічних прийомів щодо отримання вивідного знання та 

його критичної перевірки. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Соціологія», «Інформаційні та комунікаційні 

технології», «Криміналістика», «Оперативно-розшукова 

діяльність». 

10. 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. 

11 Форма контролю: Залік 

12. 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. 

           

   ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 



Оцінювання компетентностей здобувача вищої 

освіти з навчальної дисципліни та виставлення 

підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 

знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 

3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума 

всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних 

занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 

роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 



матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 

самостійної роботи відповідно до тематичного плану.        

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 

складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну 

та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до 

підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або 

незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю накопичив менше 60 балів, 

зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю протягом семестру накопичив 60 

балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 

накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до 

розкладу. 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Логіка» 

здобувач вищої освіти має:  

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; структуру і правила простого категоричного 

силогізму; складні та складноскорочені дедуктивні 

умовиводи; роль умовиводів у правничій діяльності; види  

та модуси умовиводів зі складними судженнями; сутність 

індукції та її роль у науковому пізнанні,  форми 

індуктивних умовиводів, принцип причинності та методи 

наукової індукції; сутність та вимоги до умовиводів за 

аналогією; сутність індукції та її роль у науковому 

пізнанні,  форми індуктивних умовиводів, принцип 

причинності та методи наукової індукції; сутність та 

вимоги до умовиводів за аналогією. 

вміти: застосовувати  знання  формально-логічних 

законів у  вирішенні практичних завдань пов'язаних з 

правознавчою та правоохоронною діяльністю; 

встановлювати умови істинності чи 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 демонстративне 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 опонента в різних (насамперед 

професійних) комунікативних ситуаціях; вміло і 



впевнено приймати участь у діалозі: дискусії, суперечці 

тощо; будувати та перевіряти гіпотетичні висновки. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

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

посібник. – Одеса.: ОДУВС, 2019. 

2. Комаха Л.Г. Логічні засади аргументації у 

філософському знанні. Монографія.  –  Центр навчальної 

літератури, 2020. 

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

Центр навчальної літератури, 2020. 

4. Партико З.В. Логіка: підручник. 2-ге вид. 

Підручник. – Ліра-К, 2020. 

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

навчальної літератури, 2019. 

6. Ряшко В.І. Логіка. – ЦУЛ, 2019. 

 


