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Назва 

навчальної 

дисципліни  

ТЕОРІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ 

Викладач 

Лекції, консультації: Виговський Леонід Антонович, доктор філософських 

наук, професор. 

Семінарські заняття, консультації: Виговський Леонід Антонович, доктор 

філософських наук, професор.  

Контактна 

інформація 

та науковий 

профіль 

 викладача 

Електронна адреса: l_vyhovskyi@univer.km.ua  

Профіль у соціальних мережах 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8281-5347 

GoogleScholar:  

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «________»: ________. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php  

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, вул. Проскурівська 57, ауд. 

217: Виговський Леонід Антонович: понеділок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою 

у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим 

розкладом. 

  

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентно

сті, які 

здобуваютьс

я під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Компетентності, які має набути аспірант: 

Взято зі стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та освітнім 

рівнем виходячи зі змісту навчальної дисципліни: 

Загальні компетентності 

ЗК 7 Здатність розуміти основи науково-педагогічної діяльності, 

комунікувати, зрозуміло доносити інформацію до підготовленої або не 

підготовленої аудиторії, навчати інших, викладати навчальні дисципліни.  

Фахові компетентності 

ФК-8 Здатність до формування власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і захисту перед 

підготовленою аудиторією 

Результати 

навчання 

Взято зі стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та освітнім 

рівнем виходячи зі змісту навчальної дисципліни: 
ПР 14. Вміти абстрактно мислити , застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

https://orcid.org/0000-0002-8281-5347


ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 18.  Демонструвати базові навички креативного та критичного  мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

РН-1 Володіти системним науковим світоглядом для проведення наукових 

досліджень, абстрактно мислити, аналізувати та узагальнювати інформацію з 

різних джерел.  

Місце 

дисципліни 

в логічній 

схемі 

Вибіркова навчальна дисципліна, курс навчання – 2-й, семестр – 4-й. 

Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні володіти знаннями 

навчальної дисципліни «Логіка». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень». 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3,0 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 76 годин, 

лекційних - 8 годин, семінарських - 6 годин. 

Форма 

навчання  
Денна. 

Тижневе 

навантажен

ня 

4 години (1 лекція та 1 семінарське заняття згідно розкладу), 50 годин 

самостійної роботи на тиждень  

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, залік. 

Онлайн/офлайн: лекції, консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний 

формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни 

  

Години  
(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна кількість балів 

2/2/19 
Предмет та 
завдання теорії 
аргументації  

Тести,  
дискусійні 

питання, 
індивідуальні 

завдання 

Лекція - 2 
Семінарське заняття – 2 
СРС –19 

2/0/19 
Логічні основи 

аргументації  

Тести,  
дискусійні 

питання, 
індивідуальні 

завдання 

Лекція – 2 
СРС –19 

2/2/19 

Правила і 

помилки в 

процесі 

аргументації 

Тести, 
дискусійні 

питання, 
індивідуальні 

завдання 

Лекція - 2 
Семінарське заняття – 2 
СРС –19 

2/2/19 Природа і Тести, Лекція – 2 



загальна 

структура 

аргументативного 

дискурсу 

дискусійні 

питання, 
індивідуальні 

завдання 

Семінарське заняття – 2 
СРС –19 

  

Рекомендов

ані джерела 

для 

самостійної 

роботи 

  

1. Аристотель. О софистических опровержениях // Соч. в четырех 

томах. Москва : Т.2. 1978. С. 687. 

2. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. 

Учебное пособие.  Москва : Новая школа, 1996. 320 с.  

3. Виговський Л.А. Логіка: навчальний посібник для студентів 

юридичних спеціальностей. Хмельницький: Хмельницький 

університет управління та права, 2012. 214 с.  

4. Герасимова И.А. Введение в теорию и практику аргументации: 

Учебное пособие.  Москва : Университетская книга, Логос, 2017. 

234 с. 

5. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации. Москва : Высшее 

образование, 2020. 224 с. 

6. Ивин А. А. Теория и практика аргументации : учебник для 

бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ИздательствоЮрайт, 

2015. 300 с. 

7. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации: учебное пособие для 

студентов вузо обучающихся по гуманитарносоциальным 

специальностям. Москва : ЮНИТИ – ДАНА, 2007. 320 с. 

8. Шипунова О.Д. Логика и теория аргументации: учебное пособие. – 

М.: Гардарики, 2005.  270 с. 

9. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации. Москва .: 

Юрайт, 2010. 320 с. 

 
 

  

Методи 

навчання та 

форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення 

балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Методологія та оаганізація наукових досліджень у 

галузі праваі» (розміщені у бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи. 

Поточний контроль знань аспірантів з навчальної дисципліни проводиться у 

таких формах: 

- усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування аспірантів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

- усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях, застосовуються робота в групах, мозковий штурм, реальне 

відтворення виступів. 



Політика 

щодо 

дедлайнів та 

перескладан

ня 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами, внесеними у 

2020 році. 

Перескладання лекції: підготовка інтелектуальної картки (схематичне 

зображення чи інше власне бачення)  за темою пропущеної лекції. 

Перескладання семінарських занять: усне опитування, виконання тестових 

завдань. 

Підсумкови

й контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни. 

  

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі 

змінами від 2020 року. 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті 

управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових 

балів  

Аспірант може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною. 

Політика 

академічної 

доброчеснос

ті 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулюван

ня 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від   27.05.2020 р. № 

201/20. (http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 

2. За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань аспірантів, що проводяться в 

університеті. 

  

 Розробник ____________ Л.А. Виговський 

14 травня  2020 року 

Затверджено на засіданні кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання 

14 травня 2020 року, протокол № 10. 

Завідувач кафедри  ________________      Л.А. Виговський. 

  

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://univer.km.ua/page.php?pid=188


Погоджено  

Декан факультету управління та економіки _____________   Т.В. Терещенко 

                                                                                            (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

28 травня 2020 року 

 


