
1. Назва модуля: Логіка та етика професійних суджень 
2. Код модуля: МУБ_8_ГП.03_4 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

аудиторні години – 40 (лекцій – 20, практичних занять – 20) 
6. Лектор: Коган Наталія Юріївна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен знати: 
а) на понятійному рівні – об’єкт та предмет вивчення науки логіки; логічні основи 

аналізу політологічної мови; основні форми та закони абстрактного мислення; способи 
визначення істинності висловлювань та особливості логічних методів, що 
використовуються в теоретико-пізнавальній діяльності політологів;  

б) на фундаментальному рівні – структуру та різновиди основних форм 
мислення; типи об’єктивних зв’язків та відношень між ними; вимоги формально-
логічних законів, дотримання яких визначає логічну правильність розсудів;  

в) на практично-методологічному рівні – правила виконання логічних операцій 
над поняттями, висловлюваннями, умовиводами; логічні способи доведення та 
спростування, прийоми ведення дискусій та полеміки.  

вміти:  
оперувати логічною термінологією з метою визначення сфери функціонування 

раціонального (абстрактно-логічного) мислення; застосовувати при побудові та аналізі 
політичних та політологічних текстів закони та правила логіки; правильно 
формулювати запитання; встановлювати відношення між висловлюваннями за 
істинністю; визначати логічні помилки в політичних та політологічних текстах, в 
міркуваннях учасників політичного та політологічного дискурсу;  

Спосіб навчання: аудиторні заняття 
8. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: інтелектуальна власність 
кореквізити: біржовий ринок 
9. Зміст модуля:передбачає ознайомлення студентів з логічною 

теорією мислення і оволодіння навичками логічного аналізу здобутого у процесі 
навчання політологічного знання та інтерпретації формалізованої мови науки 
логіки в сфері політології; виявлення логічних помилок в міркуваннях з 
політологічним змістом; виведення політологічного знання; доведення 
політологічного знання на істинність або спростування на хибність 

10. Рекомендована література: 
1.Орендарчук Г.О. Основи логіки: посібник для студентів вузів. – Тернопіль: 

АСМ “Астон”, 2001.  
2.Тофтул М.Г. Логіка. – К.: ВЦ „Академія”, 2006.  
3.Тягло О.В. Критичне мислення: Навчальний посібник. – Харків: Вид. група 

„Основа”, 2008.  
11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 
12. Методи та критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (70%): усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (30%): екзамен (теоретичні питання, задачі, 

тестові завдання) 
13. Мова навчання: українська 
 


