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ДИСЦИПЛІНА «ЛОГІКА ФІЛОСОФСЬКОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ» 
 
Анотація. Дисципліна «Логіка філософської аргументації» належить до переліку дисциплін 
вибору аспіранта та викладається на 2 році навчання. Навчальна дисципліна знайомить 
здобувачів із сучасними науковими підходами в дослідженні філософської аргументації, 
можливостями застосування методів логіки та сучасної теорії аргументації до розв’язання 
проблем, які виникають при дослідженні філософських текстів, а також при аргументації 
власної позиції аспіранта щодо обраної філософської проблеми. Докладно розглядається 
процес становлення та розвитку сучасних напрямків теорії аргументації та їхній 
взаємозв’язок із розвитком сучасного логічного  та філософського знання. Окреслюється 
коло персоналій, чий доробок став значним внеском у розвиток методології неформальних 
досліджень у царині філософського знання. Розглядаються найактуальніші питання, які 
обговорюються у світовому співтоваристві щодо застосування інструментарію сучасної логіки 
та  теорії  аргументації до філософських текстів. 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про сутність філософської аргументації, 
розвинути практичні вміння та навички, які стануть у нагоді при аналізі філософських текстів 
з точки зору аргументацій, які в них містяться. 
Попередні вимоги: Аспірант повинен знати: логічні закони, правила, операції та помилки, які 
виникають при їх порушенні; основи класичної риторики та еристики. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій 
діяльності знання та навички щодо аналізу різноманітних текстів; розрізняти у текстах логічні, 
риторічні, еристичні прийоми впливу та маніпулятивні техніки. 
Змістовні модулі:  

 Що таке сучасна теорія аргументації? 
 Специфіка філософської аргументації. 
 Логіка побудови філософської аргументації. 
 Аргументативні інструменти для побудови філософських текстів. 
 Алгоритм аналізу філософської аргументації. 

Мова викладання: українська, англійська  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ВБ 2.10. 
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Хоменко Ірина Вікторівна, д.філос.н., проф., завідувачка кафедри логіки 
філософського факультету.  
Інформація про викладача:  
 
 


