ЛОГІКА
Кафедра філософії і правових науки
Компетентності

Програмні результати
навчання

1

2

-Здатність визначати
екстенсиональні
відношення між
конкретними
поняттями, перевіряти
логічну правильність
дефініцій і
класифікацій,
здійснювати
узагальнення і
обмеження конкретних
понять.
-Здатність визначати
логічні відношення між
простими судженнями і
здійснювати операції
над ними.
-Здатність оцінювати
валідність аргументів і
контраргументів у
дискусії.
-Здатність визначати
помилки в аргументації
опонента, доводити
логічну правильність
власного міркування.

-Знати змістовне
наповнення предмету і
методів логічної науки,
та мати уявлення про
роль логіки у науковому
пізнанні і інших сферах
розумової діяльності.
-Застосовувати
формально-логічні
методи аналізу
конкретних понять для
з’ясування відношень
між ними; та слідувати
правилам здійснення
операцій над
конкретними поняттями
задля логічної
коректності дефініцій,
описів, класифікацій.
-Застосовувати методи
логічного аналізу
простих суджень і
визначати
екстенсіональні
відношення між
судженнями.
-Орієнтуватися в
сучасних уявленнях про
структуру раціональної
дискусії; методах
здійснення і перевірки
логічної правильності
обґрунтування,
доведення і
спростування тез, що
використовуються в
дискусії.

Форми освітнього
процесу
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Види навчальних
занять
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Види навчальної
діяльності
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Методи,технології
викладання навчання
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Засоби навчання

Методи та критерії
оцінювання
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Навчальні заняття,
самостійна робота,
контрольні заходи
тощо.

Лекційні, практичні
заняття, тренінг,
консультація, групова
робота на практичних
заняттях,
міжособистісне
навчання та
оцінювання, самостійне
навчання.
тощо.

Реферат, стаття,
презентація,
опитування, дискусії
(дебати), виступ,
ситуативна вправа,
проект, групові /
індивідуальні
консультації, тест/онлайн/, комплексний тест
тощо.

Методи:
демонстраційний,
творчий, проблемнопошуковий, навчальна
дискусія (дебати), тощо.
Технології: проблемна
лекція, лекція візуалізація,
дослідницька робота,
евристична бесіда тощо.

Технічні засоби;
мультимедіа-, відео -,
звуковідтворююча,
проекційна апаратура;
комп’ютери,
інформаційнокомунікаційні системи,
телекомукаційні
мережі, програмне
забезпечення;
бібліотечні фонди.

Методи оцінювання:
опитування, тестування,
письмові завдання/
роботи, практична
перевірка,презентація та
захист індивідуальної
роботи, тощо.
Критерії оцінювання:
виконання роботи у
визначений термін,
виконання роботи
відповідно до шаблону,
форми; виконання
роботи відповідно до
вимог (повнота
викладу, стиль викладу,
наявність сучасних
джерел, іншомовних
джерел, власний аналіз
та узагальнення;
обґрунтовані висновки
тощо); аргументи на
захист результатів
роботи, формування
відповідей на питання
тощо.

