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Філософська логіка 
 
 
Анотація. Дисципліна «Філософська логіка» належить до переліку дисциплін вибору аспіранта. Вона 
знайомить здобувачів із сучасними логічними підходами в дослідженні філософських проблем, 
можливостями застосування філософської логіки до розв’язання проблем, які виникають у різних 
галузях наукового дослідження та практики. Аналізуються проблеми витлумачення понять 
«філософська логіка» та «філософія логіки», головні напрямки досліджень філософської логіки. 
Демонструються можливості застосування філософської логіки при вирішенні проблем юриспруденції. 
Обговорюється питання взаємозв’язку філософської логіки та програм штучного інтелекту. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Щербина Олена Юріївна, доктор філос. наук, доцент, професор кафедри логіки. 
Мета навчальної дисципліни – поглиблення та формування нових цілісних знань про напрямки 
розвитку філософської логіки, що має продемонструвати здобувачам можливості її застосування при 
розв’язанні проблем різних галузей наукового знання та практики. 
Завдання (навчальні цілі) – знання теоретичних основ філософської логіки; вміння використовувати 
методологію та пізнавальні засоби, що властиві обраній філософській спеціалізації; вміння 
релевантно застосовувати логічні засоби, методи, евристичні прийоми при аналізі відомого та здобутті 
нового знання, грамотно презентувати свою позицію та критикувати позиції інших учасників 
спілкування; вміння аналізувати масиви текстів, виявляти  слабкі місця, логічну чи смислову 
уразливість аргументації. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: головні терміни, закони, методи науки логіки, методи наукових досліджень, 
підходи до аналізу аргументації; основи логіко-семіотичного аналізу мови. 
Аспірант повинен вміти: логічно правильно застосовувати операції над поняттями, виявляти логічну 
структуру висловлювань і на підставі цього витлумачувати їх, логічно коректно задавати запитання і 
давати відповіді на них, будувати міркування, робити раціональні висновки з наявної інформації, 
знаходити помилки у міркуваннях. 
Змістовні модулі: 
Частина 1. Теоретичний аспект філософської логіки: 

 Невизначеність терміна «філософська логіка»; 

 Сучасні дослідження у філософській логіці: коло основних проблем; 

 Аналіз і моделювання ампліативних міркувань; 

 Аналіз і моделювання аргументативних міркувань в контексті філософської логіки. 
Частина 2. Застосовчий аспект філософської логіки: 

 Роль логіки у вирішенні епістемологічних проблем; 

 Застосування філософської логіки в юриспруденції; 

 Філософська логіка та штучний інтелект; 
Презентація самостійної роботи «Проведення логічного аналізу прикладного дискурсу,  обраного 
здобувачем».  
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 
4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. Форма контролю – 
іспит. 


