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2020–2021 навчальний рік

1. Анотація курсу:
Семестр – 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 30
із них лекцій – 10, практичних занять – 10, самостійна робота – 10
кредитів ECTS – 1,0
Логіка. Формальна логіка як навчальна дисципліна є складовою сучасної медичної
освіти, яка спрямована на формування у студентів не лише відповідного рівня професійних
знань та навичок, а й культури мислення на основі перевірених правил і методологічних
вчень. Вивчає термінологію, зміст, основні ідеї та призначення логіки. Розгляд правил і
законів логіки сприяє глибшому розумінню суті наукового пізнання та професії сучасного
лікаря.
Логіка вивчає становлення норм послідовного, несуперечливого обґрунтованого
мислення в процесі розвитку світової наукової думки. Засвоєння і володіння цими нормами
неодмінно сприятиме молодому спеціалісту у процесі професійного спілкування з
пацієнтами, колегами, науковцями.
Серед філософських наук логіка займає особливе місце: вона активно впливає на
розвиток інтелектуальної свідомості сучасного спеціаліста. Освоєння знань з логіки сприяє
підвищенню здатності бути критичним та самокритичним, послідовно застосовувати
самоконтроль, що неодмінно входить до складу професійних навичок сучасного лікаря.
В цілому, дисципліна спрямована на формування високого рівня логічної культури та
розвиток раціонально-аналітичних здібностей студента на підставі вивчення форм і законів
мислення, засвоєння найбільш поширених в практиці схем і прийомів міркувань. Дисципліна
допомагає оволодіти такими методами міркування, як дедукція, індукція та аналогія,
найбільш поширеними способами доведення і спростування, основами логіки наукового
пізнання, що забезпечує ефективне практичне застосування здобутих знань в процесі
інтелектуальної діяльності, формує сучасний стиль мислення. Важливою етичною складовою
використання логіки є пізнання людиною правди та наближення її до істини.
Логіка. Формальна логіка як навчальна дисципліна:
а) базується на основних аспектах набутих теоретичних знань;
б) закладає основи для розуміння суті доказової медицини, використання арсеналу
аналітичних методологій у практиці і усвідомлення головних інтелектуальних якостей
професіоналізму;
в) розглядає сутнісний методологічний зв’язок між медичною наукою, практичною
діяльністю та ідеями логіки.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є форми та закони правильного
мислення. Розглядаючи мислення з боку тих закономірностей, якими керується людина у
процесі пізнання істини, логіка досліджує спосіб отримання нового знання, не пов’язуючи
форму знання з його конкретним змістом. Будучи особливою наукою про мислення, логіка є
частиною духовної культури людини, адже бере участь у формуванні її культури мислення.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах,
які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в один модуль.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є практичні заняття та
самостійна робота студентів.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними
цілями. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести,
розв'язування ситуаційних задач, письмові роботи, творчі роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Оцінка успішності студента з
дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою і має визначення за
системою EСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite): ґрунтується на вивченні студентами правознавства,
суспільствознавства («Людина і суспільство»), іноземної мови.
Постреквізити (Postrequisite): при вивченні курсу «Логіка. Формальна» сприятливим
чинником є взаємодія із філософією, а також з такими нормативними дисциплінами та
курсами за вибором як «Іноземна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»,
«Латинська мова та медична термінологія», «Медичне право України», тощо.

3. Мета курсу:
освоєння основних законів та принципів правильного мислення, формування у майбутнього
фахівця культури мислення.

4. Результати навчання дисципліни:
формування культури розумової діяльності майбутнього лікаря на засадах
високоінтелектуального, аргументованого, послідовного мислення, за умов оволодіння
базовим набором загальних та спеціальних компетентностей, теоретико-методологічними
знаннями з дисципліни та практичними вміннями і навичками.
Студент у ході вивчення курсу повинен знати:
- значення терміну «логіка»;
- сутність поняття «культура мислення»;
- визначення законів логіки;
- історичні етапи розвитку логічного знання;
- основні логічні проблеми минулого і сучасного;
- форми мислення: поняття, судження умовивід.
Студент повинен уміти:
- застосовувати набуті знання у процесі наукової та практичної (професійної) діяльності;
- бачити помилки у міркуваннях і визначати їх;
- розрізняти правильні і неправильні міркування;
- здійснювати логічний аналіз визначення поняття: визначати його структуру, вид,
правильність;
- розрізняти види простих та складних суджень;
- користуватися законами логіки;
- розрізняти на практиці дедуктивні, індуктивні міркування та міркування за аналогією;
- порівнювати основні ідеї науковців логіки.

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 1 курсу
Тематика практических занятий для студентов 1 курса
Subjects of practical employment for the students of 1 courses
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
№

1

2

3

4

5

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a theme of practical employment

Годин
Часов
Hours

Логіка, її предмет та основні завдання
Логика, её предмет и основные задания
Subject and targets of logic
Виникнення та основні історичні етапи розвитку логіки
Возникновение и исторические этапы развития логики
Rise and historical stages of logic development
Логіка у світовій філософській думці
Логика в философии Нового и Новейшего времени
Logic in philosophy of New age
Основні закони логіки
Основные законы логики
Main logic laws
Основні форми мислення
Основные формы мышления
The basic forms of thinking

2

2

2

2

2

Аудиторна робота / Аудиторная работа/ Classroom work
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Individual work
Лекції / Лекции / Lectures
Всього. Всего. At all.

10
10
10
30

Перелік тем для самостійної роботи студентів
Перечень тем для самостоятельной работы студентов
Subjects of individual work
№

1

2

3

4

Назва теми
Название темы
The name of a theme

Логіка, її предмет та основні завдання
Логика, её предмет и основные задания
Subject and targets of logic
Виникнення та історичні етапи розвитку логіки
Возникновение и исторические этапы развития логики
Rise and historical stages of logic development
Основні закони логіки
Основные законы логики
Main logic laws
Основні форми мислення
Основные формы мышления
The basic forms of thinking

6. Види навчальних занять: практичне заняття, консультація.

Годин
Часов
Hours

2

2

2

4

7. Форма навчання: денна
8. Методи навчання:
Мовні:
лекція, розповідь, розбір, опис, доповідь, бесіда, дискусія.
Наочні: демонстрування ілюстрацій, портретів, фотографій, плакатів, документів,
таблиць, схем, діаграм, застосування мультимедійних засобів (демонстрування
презентацій, відеофільмів, відеолекцій).
Практичні методи: праця з текстом, складання конспектів, тез, таблиць, схем, доповідей,
порівняння, аналіз документів, статистичних даних, використання та складання
словників, ситуаційні завдання, написання і обговорення творчих робіт.
9. Методи контролю: усні, письмові, практичні; фронтальні, групові, індивідуальні;
репродуктивні, пошукові, творчі; програмні питання практичних занять та самостійної
роботи студента.
10. Форми підсумкового контролю: залік.
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного контролю, задачі,
доповіді, презентації.
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів
/ Система оценки успеваемости студентов
/ Value system of student’s academic performance in occupational diseases
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно
конкретним цілям теми. Тема самостійної роботи включається до поточного контролю і
оцінюється на занятті як показник набуття студентом глибоких знань.
Оцінювання поточної навчальної діяльності. При засвоєнні кожної теми за поточну
навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою,
які потім конвертуються у бали.
Оцінювання самостійної роботи студентів: на кожному практичному занятті.
Оцінювання індивідуальної роботи студента. 1–5 балів додаються до оцінки за
підготовку творчих робіт (есе) та відповідні виступи, 6 – за виготовлення альбомів, таблиць,
ілюстрацій, презентацій мультимедійного забезпечення та відеофільмів, 8 – за участь у
внутрішньовузівських олімпіадах та студентських наукових конференціях з наявністю
друкованої роботи, 10 – за участь у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжнародних
наукових студентських конференціях з наявністю друкованої роботи, 12 – за призові місця на
міжвузівських і міжнародних студентських наукових конференціях з наявністю друкованої
праці.
Оцінювання з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється лише тим студентам,
яким зараховані усі практичні заняття та які виконали програму навчальної дисципліни.
Результат залікового оцінювання «зараховано» виставляється, якщо студент отримав
позитивні оцінки, не має пропущених занять, або вчасно відпрацював їх. Наявність «2» за
практичне заняття не позбавляє студента можливості отримати позитивний результат
залікового оцінювання, якщо середній бал всіх практичних занять буде складати 3.0 та
більше. Результат «не зараховано» виставляється, якщо середній бал складає менше 3,0 та за
наявності пропущених занять. Відпрацювання пропущених практичних занять здійснюється
згідно з рекомендаціями Положеннями про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М. І.
Пирогова.

Загальні критерії оцінки за підсумковий контроль
/ Общие критерии оценки за дисциплину
/ Сriteria of estimation for discipline (subject):
Критерії оцінювання навчальної роботи студента: під час проведення практичного
здійснюється перевірка поточних знань відповідно конкретних цілей вивчення теми. При
засвоєнні кожної теми практичного заняття за поточну навчальну діяльність студенту
виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали.
Підсумковий контроль знань з Логіки. Формальної логіки проводиться у формі заліку.
Студенту зараховується залік, якщо він виконав завдання поточних занять і отримав позитивні
оцінки. Кількість балів з дисципліни вираховується шляхом додавання всіх поточних оцінок і
ділення цієї суми на кількість занять. За наявності мінімально середнього балу 3,0 згідно шкали
перерахунку нараховується 120 балів. До нарахованих балів можуть додаватись результати
оцінювання індивідуальної роботи студента (1–12 балів). Максимальна сума балів, яку студент
може отримати при оцінюванні з предмету складає 200 балів. Отримані бали заносяться у
відомості, поряд із позначкою «зараховано» та кількістю балів за дисципліну. Якщо студент має
негативні оцінки та пропущені заняття, які не були вчасно відпрацьовані – „не зараховано”.

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти
КОНВЕРТАЦІЯ БАЛІВ поточної навчальної діяльності відбувається згідно «Шкали
перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів)», яку було прийнято рішенням Вченої
ради ВНМУ, протокол № 2 від 28.09.10.
5.00 4.97 4.94 4.92 4.89 4.87 4.84 4.82 4.79 4.77 4.74 4.72 4.69 4.67 4.64 4.62 4.59 4.57 4.54 4.52 -

200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181

4.49 4.47 4.44 4.42 4.39 4.37 4.34 4.32 4.29 4.27 4.24 4.22 4.19 4.17 4.14 4.12 4.09 4.07 4.04 4.02 -

180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161

4,00 3.97 3.94 3.92 3.89 3.87 3.84 3.82 3.79 3.77 3.74 3.72 3.69 3.67 3.64 3.62 3.59 3.57 3.54 3.52 -

160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141

3.49 3.47 3.44 3.42 3.39 3.37 3.34 3.32 3.29 3.27 3.24 3.22 3.19 3.17 3.14 3.12 3.09 3.07 3.04 3.02 -

140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121

3.00 2.97 2.94 2.92 2.89 2.87 2.84 2.82 2.79 2.77 2.74 2.72 2.69 2.67 2.64 2.62 2.59 2.57 2.54 2.52 -

120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101

2.49 2.47 2.44 2.42 2.39 2.37 2.34 2.32 2.29 2.27 2.24 2.22 2.19 2.17 2.14 2.12 2.09 2.07 2.04 2.02 -

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

1.99 1.97 1.94 1.92 1.89 1.87 1.84 1.82 1.79 1.77 1.74 1.72 1.69 1.67 1.64 1.62 1.59 1.57 1.54 1.52 -

80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

Оцінка з дисципліни у балах виставляється як середня з поточних оцінок з
додаванням заохочувальних балів за виконану індивідуальну роботу студента (1–12 балів), та
в сумі може складати максимально 200 балів, але не більше.
МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку може набрати студент з предмету – 200.
МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку студент повинен набрати при вивченні
предмету для отримання заліку – 120.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS
таким чином:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99
120-140,99

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
E
FX

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсового проекту (роботи),
для заліку
практики
відмінно
добре
зараховано
добре
задовільно
задовільно
зараховано
незадовільно
не зараховано
з можливістю
з можливістю
повторного складання
повторного складання
незадовільно
не зараховано
з обов’язковим повторним
з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
вивченням дисципліни

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;,
Статуту ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ, Положення про
організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Кодексу академічної
доброчесності, Положення безпеки про порядок проведення навчання і перевірки знань.

15. Перелік навчально-методичної літератури
Основна (базова)
1. Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997.
2. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) – К., 2004.
3. Конверський А. Є. Логіка. – К., 2012.
4. Мозгова Н. Г. Логіка. – К., 2012.
5. Ряшко В. Логіка. – К.: Центр навчальної літератури, 2019.
6. Тофтул М. Г. Логіка. – К., 2003.
7. Тарасов К. Е. и др. Логика и семиотика диагноза. – М., 1989.
8. Хоменко І. В. Логіка. – К. 2007.
9. Хоменко М. В. Логика. Теория и практика аргументации. – М., 2009.
10. Хоменко І. В. Логіка. Теорія та практика – К., 2010.
11. Черкасов С. В. Теорія пізнання і лікарська діагностика – К.-П., 1999.
Допоміжна
1. Анисов А. М. Современная логика. – М., 2002.
2. Бочаров В. А., Маркин В. И. Основы логики. – М., 2005.
3. Войшвилло Е. К. Понятие как форма мышления и логико-гносеологический
анализ. – М., 1989.
4. Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика. – М., 2001.

5. Горский Д. П., Ивин А. А. и др. Краткий словарь по логике. – М., 1991.
6. Гусерль Е. Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки. – Харків: Фоліо,
2018.
7. Жоль К. К. Логика в лицах и символах. - М., 2006.
8. Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997.
9. Ивин А. А. Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М., 1998.
10. Ивин А. А. Практическая логика. – М., 1996.
11. Ивлев Ю. В. Логика. – М., 2008.
12. Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика. – М., 2007.
13. Лактіонова Г. Критика, переконання, релятивізм: виклик раціональності
//Філософська думка. – 2019. – С. 96–104.
14. Хоменко І. В. Еристика. – К. 2008.
15. Хоменко І. В. Логічні студії у Києві //Філософська думка. – 2010. – №5. – С. 19–32.
16. Хоменко І. В., Гаджиєв В. В. «Брехня» як категорія сучасної теорії аргументації
//Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010. – №16-17. – С. 14–18.
17. Чижевський Д. Етика і логіка //Історія філософії України. – К., 1993.
18. Goranko V. Logic as a tool: a guide to formal logical reasoning. – West Sussex: John
Wiley & Sons Ltd, 2016.
19. Hacking I. An Introduction to Probability and Inductive Logic. Cambridge University
Press, 2011.
20. Handbook of the History of Logic. Volume 1: Greek, Indian and Arabic Logic. –
London, 2004.
21. Hodges W. Logic: An Introduction to Elementary Logic. 2nd edition. – Penguin, 2001. –
304 p.
16. Інформаційні ресурси.
Сайт університету vnmu.edu.ua
Cайт бібліотеки library.vnmu.edu.ua
Сайт електронної бібліотеки «Чтиво» https://chtyvo.org.ua/search-google/
https://textbook.com.ua/logika/1473448811
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