
 

Силабус навчальної дисципліни 

«ЛОГІКА» 

          Спеціальність : 263 Цивільна безпека 

          Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Факультет:  Х та ХТ 

Кафедра:  філософії та українознавства 

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

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова циклу професійної підготовки 

Семестр/тетраместр 3/6 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА 

дисципліни 

Логіка формує логічне, аналітичне та критичне мислення яке завжди 

є підвалинами в різних комунікаціях 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

ПРН1. Аналізувати питання історії, факти, проблеми та тенденції 

розвитку культури України в їх діалектичному взаємозв’язку. 

ПРН2. Володіти культурою мислення, технологією освоєння 

соціального досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності 

ПРН3. Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному 

для професійної діяльності, знати нормативноправові засади 

забезпечення цивільного захисту, охорони праці, питання 

нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного 

захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій. 

ПРН21. Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та 

організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та 

промислової безпеки на об'єктах та територіях 

Зміст дисципліни                 Модуль 1.  ЛОГІКА 

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  

Методи навчання  Лекції, пояснення, вправи, консультації, самостійна робота 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни:  Українська мова (за професійним спрямуванням), 

Філософія, Історія України.   

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Жеребкін В.Є. Логіка:Підручник. – К.:Т-во 

«Знання»,КОО,2005.-255с. 

2. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни 

«Логіка» для студентів спеціальностей: 073 –Менеджмент, 263 –

Цивільна безпека // Чичков А.Г. Дніпро:ДВНЗ УДХТУ. -2021. 



 

3. Логіка. Плани семінарських занять, практичних завдань та 

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

УДХТУ. 2012. 

4. Логіка. Плани семінарів та методичні вказівки з курсу логіка для 

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

вськ:ДВНЗ УДХТУ. 2013. 

5. Логіка. Доведення і спростування. Ч.3.Методичні вказівки і 

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

6. Вступ до філософії. Сучасні проблеми філософії. Ч.2./ Укл. 

Чичков А.Г. – Дніпропетровськ, УДХТУ. 2019. 

7. Методичні вказівки до виконання індивідуальних занять і 

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

.Дніпропетровськ,:ДВНЗ УДхту,2019. 

8. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з 

гуманітарних дисциплін для студентів усіх спеціальностей./Укл. 

Чичков А.Г.-Дніпропетровськ:ДВНЗ УДХТУ.2021. 

 

Поточний та 

семестровий контроль 

Модульний контроль, тематичні опитування, вирішення вправ, 

експрес-контроль,  залік  

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

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

 

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

