
АНОТАЦІЯ  

вибіркової навчальної дисципліни «Логіка» 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Форма навчання: денна/заочна 

Спеціальність: 041 «Богослов’я» 

Рік навчання: другий 

Кількість кредитів ЄКТС: 4 кредити/120 годин  

Мова викладання: українська мова 

Форма підсумкового контролю: залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Логіка» спрямована на оволодіння здобувачами 

вищої освіти результатами логічної науки, знайомство з основними видами і 

формами знання, процесів пізнання, формування практичних навичок 

доказового, логічного мислення, правил доведення та спростувань, побудови 

коректних міркувань, становлення свідомого і відповідального відношення 

до розмірковувань. В процесі вивчення «Логіки» студенти виконуватимуть 

значний обсяг практичних занять і вправ, виконання яких дозволяє 

формувати навички правильного міркування і допомагає кращому засвоєнню 

теоретичних положень формальної логіки, зокрема аристотелівської 

силогістики та еристики. При розробці навчальної програми зроблено акцент 

на формування у студентів здатності до самостійного аналізу логічних 

принципів, засвоєння правил та форм логічного мислення та успішного 

застосування їх у майбутній професійній діяльності. Збалансований підбір 

теоретичних питань та практичних завдань з логіки сприятиме прищепленню 

навичок свідомого використання раціональних наукових методів в 

дослідженнях і обговоренні різних процесів та явищ, актуальних питань 

релігійно-церковного життя та богословських проблем, а також розвиткові 

природних можливостей розумової діяльності, підвищенню творчого 

особистісного потенціалу і методологічного рівня пізнавальної діяльності 

служителів церкви. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Логіка» є підвищення у 

слухачів культури логічного мислення, як раціональної передумови їх 

успішної фахової підготовки. В праксеологічному аспекті вивчення логіки 

має за мету формування навичок правильного мислення та вміння їх 

застосовувати як для успішного оволодіння соціогуманітарними та фаховими 

дисциплінами, так і в майбутній професійній діяльності бакалаврів 

богослов’я. 
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Тематика лекційних занять 

 

Тема 1. Предмет і значення логіки. 

Тема 2. З історії логіки. 

Тема 3. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення. 

Тема 4. Закони логіки. 

Тема 5. Поняття як форма мислення. Операції над поняттями. 

Тема 6. Судження як форма мислення. 

Тема 7. Умовивід як форма мислення. 

Тема 8. Простий категоричний силогізм.  

Тема 9. Індуктивні умовиводи і їх види. 

Тема 10. Доведення і спростування. 

Тема 11. Аналогія. Гіпотеза. 

Тема 12. Софізми і паралогізми, парадокси і антиномії. 

Тема 13. Логіка – складова методології наукового пізнання. 

Тема 14. Форми і методи наукового пізнання. 

Тема 15. Наука і християнство. 

 


