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Мета курсу — є освоєння основних законів та принципів правильного мислення, 
формування у майбутнього фахівця культури мислення.  
Логіка, як дисципліна, пов’язана зі знаннями філософських та інших 
гуманітарних  дисциплін, зокрема, філософією, політологією, мовними 
дисциплінами: «Іноземна мова», «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Латинська мова». Логіка, формальна логіка  є методологічною 
основою пізнавальної діяльності в будь-якій галузі, тому вивчення цієї 
дисципліни має важливе значення у забезпеченні природничо-наукової та 
професійної підготовки майбутніх фармацевтів.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність реферувати першоджерела та наукові публікації 
з логіки; здатність апріорно синтезувати набуті знання з філософських дисциплін 
у цілісне світосприйняття та світорозуміння; здатність аналізувати 
комунікативні проблеми, що пов'язані з логічними помилками та прийомами.  
Програмні результати навчання:  
знати: об’єкт та предмет вивчення науки логіки; основні форми та закони 
абстрактного мислення; способи визначення істинності висловлювань та 
особливості логічних методів, що використовуються в теоретико-пізнавальній 
діяльності;  структуру та різновиди основних форм мислення; типи об’єктивних 
зв’язків та відношень між ними; вимоги формально-логічних законів, 
дотримання яких визначає логічну правильність розсудів;  правила виконання 
логічних операцій над поняттями, висловлюваннями, умовиводами; логічні 
способи доведення та спростування, прийоми ведення дискусій та полемік.  
уміти: оперувати логічною термінологією з метою визначення сфери 
функціонування раціонального (абстрактно-логічного) мислення; застосовувати 
при  побудові та аналізі текстів закони та правила логіки; правильно 
формулювати запитання; встановлювати відношення між висловлюваннями за 
істинністю; виявляти найтиповіші випадки порушень законів логіки, що 
зустрічаються в літературних творах, документальних текстах, в публічних 
промовах; знаходити власні аргументи для доведення істинності певних 
тверджень (тез) і спростування хибності певних тверджень.  



володіти: володіти методами та прийомами ведення діалогу, дискусії; навичками 
наводити власні приклади, що ілюструють знання студента про специфіку 
логічної організації форм абстрактного мислення; навичками здійснювати 
самостійно логічні операції над поняттями, висловлюваннями, умовиводами.  
Зміст навчальної дисципліни:   
ЛОГІКА. Предмет логіки. Мислення і мова. Семіотичний характер логіки.  
Поняття як форма мислення. Логічні операції над поняттями. Судження.  
Умовивід. Дедуктивний умовивід. Правдоподібні умовиводи: індуктивний 
умовивід та умовивід за схемою «аналогія». Логічні основи теорії аргументації.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи.  
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль.  
  


