
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ЛОГІКА» 

 

Факультет:  Х та ХТ 

Кафедра:  філософії та українознавства 

Викладач: к.філософ.н., доцент Чичков А.Г. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр  

Обсяг дисципліни, кре-

дити ЄКТС/загальна кі-

лькість годин 

3,0/90годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА дисцип-

ліни 

Логіка формує логічне, аналітичне та критичне мислення яке завжди 

цинується в різних комунікаціях 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

Вміти: 

  - робити логічний аналіз висловлювань, обґрунтовувати  висновки, 

проводити  доведення та спростування різних форм умовиводів; 

   - проводити логічний, критичний та системний аналіз аргументів в 

оцінці  їх істинності або хибності; 

  - проводити визначення понять, формалізацію, використовувати в 

умовиводах різні форми: індуктивні, дедуктивні , за аналогією 

Зміст дисципліни  Тема1. Предмет і значення логіки Форми мислення.  

Тема 2. Основні закони логіки 

Тема 3. Поняття як форма мислення 

Тема 4 Судження 

Тема 5. Умовивід 

Тема 6. Умовивід. 

Тема 7. Логічні основи аргументації 

Тема 8. Доведення та спростування. Гіпотеза. 

Види занять Лекції, семінарські заняття  

Пререквізити (переду-

мови вивчення дисцип-

ліни) 

Дисципліни:  шкільні дисципліни, філософія, історія української култури 

Інформаційне забезпе-

чення з фонду та репо-

зитарію ДВНЗ УДХТУ 

        Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Логі-

ка» для студентів спеціальностей: 073 –Менеджмент // Чичков А.Г. 

Дніпро:ДВНЗ УДХТУ. -2021. 

       Логіка. Плани семінарських занять, практичних завдань та мето-

дичні вказівки до занять і завдань. Ч.-1.- Дн-вськ:УДВНЗ УДХТУ. 

2012. 

      Логіка. Плани семінарів та методичні вказівки з курсу логіка для 

студентів економічних спеціальнсотей 1-го курсу . Ч.-2.- Дн-

вськ:ДВНЗ УДХТУ. 2013. 

       Логіка. Доведення і спростування. Ч.3.Методичні вказівки і прак-

тичні завдання. - Дніпропетровськ:ДВНЗ УДХТУ.,2015. -23 с  

      Вступ до філософії. Сучасні проблеми філософії. Ч.2./ Укл. Чич-

ков А.Г. – Дніпропетровськ, УДХТУ. 2004. 

     Методичні вказівки до виконання індивідуальних занять і тестових 



 

 

завдань з курсу «Філософія» / Укл. Башкеєва О.М. 

.Дніпропетровськ,:ДВНЗ УДхту,2019. 

    Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з гуманітарних 

дисциплін для студентів усіх спеціальностей./Укл. Чичков А.Г.-

Дніпропетровськ:ДВНЗ УДХТУ.2021. 

 

Поточний та семестро-

вий контроль 

Модульний контроль, тематичні опитування,вирішення вправ, екс-

прес-контроль, диф. залік  

Електронний ресурс ди-

сципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329 

 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329

