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укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60 h
84 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
144 h семестрално
Упознавање студената са основним појмовима, историјатом и проблемима формализације
Исходи учења
мишљења (Рачун исказа и Рачун предиката), као и са некласичним или савременим логичким
учењима, нар. поливалентним и модалним логикама.
Условљеност
Не постоје посебни услови.
Наставне методе Предавања, вежбе
1. Увод: правци и проблеми савремене логике. Објект језик и мета језик.
2. Формализација и интерпретација. Фрегеово „појмовно писмо“ и Витгештајнове „језичке игре“.
3. Металогика: логичка семантика Тарског и логичка синтакса Рудолфа Карнапа.
4. Металогика и метаматематика: формализам, интуиционизам и логизам.
5. Појам аксиоматике и логички услови аксиоматских система: непротивречност, независност и
потпуност.
6. Булова алгебра класа, Канторова теорија скупова и релационизам и парадоски Б. Расела.
Садржај
7.Гедел о неодлучивости формалне аритметике. Хилбертовски ситеми и теорема дедукције.
предмета по
8. Савремена теорија закључивања: импликација као логичка основа дедукције и вероватноћа као
седмицама
логичка основа индукције. Логички проблем индукције (и дедукције).
9. Закони или принципи мишљења у светлу савремене логике. Формални језик исказне логике.
10. Методи одлучивости у Рачуну исказа: грађење истиносних таблица и reductio ad absurdum.
11. Таутологије и контрадикције. Однос коњункције и дисјункције. Де Морганови закони.
12. Формализована силогистика – Рачун предиката или „логика појмова“.
13. Крипкеови модели модалне и интуиционистичке логике, као и каузалне семантике.
14. Некласичне (хетеродоксне) логике: модална силогистика. Модалне логике К, S4 I S5.
15. Поливалентне, темпоралне, ослабљене, деонтичке, фази и дифолт логике...
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