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А
Мета і задачі дисципліни
Метою вивчення дисципліни є побудова правильного мислення,
яке повинне понад усе розвинути у людини навички прийняття рішень
та аналізу інформації. Знання логіки допоможе вам перевірити
правильність висновків, аргументувати власні думки та відстоювати
свою думку.
Задачі вивчення дисципліни:
- надати можливість студенту орієнтуватися у логічних питаннях, навчити студента раціонально користатися теоретичними знаннями в
дослідницькій роботі, професійній і практичній діяльності.
- ознайомити з сутністю, побудовою та впровадженням в освітній
процес вищої технічної школи логічних умовиводів;
- навчити студентів застосовувати навички логічного мислення для
підвищення якості освітнього процесу вищої технічної школи;
- причепити навички застосування логічних знань у навчальному
процесі вищої технічної школи, втілення їх в подальшу викладацьку
діяльність;
- розвивати здібності правильного мислення студентів.
Тематика дисципліни
Тема 1. Основні поняття і категорії професійної педагогіки
Тема 2. Судження
Тема 3. Умовивід.
Тема 4. Доведення.
C
Стиль та методика навчання
ОрганізаційноЛекційні
заняття,
ПРАКТИЧНІ
АБО
ЛАБОРАТОРНІ
методичні
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПЛАНУ) заняття
форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми
завдання, усний залік
контролю
D
Компетентності
Загальні компетентності:
ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. Здатність працювати автономно та виявляти ініціативу.
E

Результати навчання
РН1. Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища.
РН2. Володіти українською та іноземною мовами, застосовуючи
спеціальну термінологію для проведення літературного пошуку та
представлення результатів власних досліджень.
РН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення
навчально-професійних
завдань,
зокрема
з
використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.

РН7. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати при
виконанні навчально-професійних завдань.
РН14. Визначати проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
РН26. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта
при виконанні навчальних завдань.

