
ЛОГІКА

Факультет гуманітарної та економічної освіти

Кафедра філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін

підготовки студентів рівня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю:

6.010101 - Дошкільна освіта, 6.010102 - Початкова освіта, 6.010103 - Технологічна освіта, 
6.010105 - Корекційна освіта (за нозологіями), 6.010106 - Соціальна педагогіка, 6.010201 -

Фізичне виховання, 6.020303 - Філологія. Українська мова та література, 6.020303 - Філологія. 
Мова та література (російська), 6.030509 - Облік і аудит, 6.030601 - Менеджмент, 6.030102 -

Психологія, 6.040201 - Математика, 6.040203 - Фізика, 6.010104 - Професійна освіта, 6.130102 -
Соціальна робота, 6.020303 - Філологія. Мова та література (англійська, німецька), 6.010203 -

Здоров'я людини.



ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЛОГІКА

Абизова Л.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, історії та соціально-
гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
abyzovalarisa@rambler.ru
Очні консультації: за попередньою домовленістю з понеділка по п’ятницю з 08.30 до 16.30
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю в робочі дні з 08.30 до 17.00
Платформа дистанційного навчання: Moodle
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=452

mailto:abyzovalarisa@rambler.ru


“Логіка може привести вас. від пункту “А” до пункту “Б”, 

а уява – куди завгодно”, 

Альберт Ейнштейн

• Предметом логіки є форми думки при 
правильному мисленні і закони, за якими
відбувається мислення у пошуках істини. 



МЕТА І КОМПЕТЕНТНОСТІ

• Мета – засвоєння форм думки і законів
правильного мислення. 

• За результатами вивчення дисципліни у здобувачів
повинні бути сформовані такі компетентності:

знання особливостіей абстрактного мислення та його
вираження в мові; уявлення про природу та процес логічного
мислення, основи традиційних і сучасних теорій поняття, 
судження, умовиводу, гіпотези, доведення та ін.; вміння
використовувати логічні закони і правила щодо побудови та 
аналізу понять, суджень, умовиводів, гіпотез, доведень;
вміння користуватися засобами традиційної й сучасної
логіки в аналізі думок, висловлених природною мовою. 



інформаційний обсяг навчальної

дисципліни
Тема 1. Предмет логіки

Тема 2. Логічне поняття

Тема 3. Логічне судження

Тема 4. Логіка запитань та

відповідей

Тема 5. Безпосередній

умовивід

Тема 6. Дедуктивний

умовивід

Тема 7. Індуктивний

умовивід

Тема 8. Доведення та

спростування


