
 



 



Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 1,5 

  

Галузь знань: 

22 Охорона здоров'я  

 
Нормативна 

 

Модулів -1 

Напрям підготовки:  

226 Фармація, промислова фармація 

(молодший бакалавр) 

 

Рік підготовки: 

І-й Змістових модулів – 1 

Індивідуальне науково-

дослідне  завдання  

 
Семестр 

І 

Загальна кількість годин -

45 
Лекції 

17 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

Молодший бакалавр; 

 

Практичні 

10 год. 

Самостійна робота 

 18 год. 

Індивідуальні завдання: -  

Вид контролю: 

Диференційований залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, про роль медицини у 

ствердженні сенсу людського буття, розуміння сучасного стану медицини та передбачення перспектив 

її розвитку. 

Основне завдання дисципліни - ознайомити студентів з історичним та логічним методами 

дослідження, методом сходження від абстрактного до конкретного, що є необхідною умовою пізнання 

та клінічної практики у медицині. Розкрити закономірності розвитку людини як головного об’єкта 

дослідження та медичного впливу, навчити знаходити головні ланки причинно-наслідкових зв’язків і 

відрізняти їх від побічних як у матеріальних, так і в духовних процесах; простежити закономірності 

об’єктивації й матеріалізації ідей на прикладах діяльності зарубіжних та вітчизняних діячів науки та 

практики, виробити навички аргументації власних переконань. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

⎯ основні закономірності розвитку природи та суспільства, медицини як галузі людської 

діяльності; 

⎯ етапи становлення та розвитку філософії і медицини в зарубіжних країнах та в Україні; 

⎯ головні проблеми диференціації та інтеграції наук про людину як цілісність; 

⎯ суть діалектичного мислення, творчого аналізу, явищ дійсності; 

⎯ основи процесу наукового пошуку, форми і методи наукового пізнання; 

⎯ структуру та суть людської практики, місце медичної діяльності в оздоровленні та 

розвитку суспільства. 

Студенти повинні вміти: 

⎯ об’єктивно, на наукових засадах аналізувати будь-які, у тому числі, нестандартні, явища 

й процеси, причинно-наслідкові зв’язки дійсності; 

⎯ визначати місце та роль певного факту у формуванні статусу людини, сенсу діяльності 

медика, медицини майбутнього; 

⎯ розумітися на суті нозологізму, гіпократизму та неогіпократизму як крайнощів, які 

здатні спричинити неадекватні практичні дії медика; 

⎯ орієнтуватися у системі зв’язків медицини і філософії, розуміти їх значення для 

формування особистості; 

⎯ розумітися на релігійно-філософських основах східних систем самооздоровлення; 

⎯ вміти визначати роль соціальних детермінацій у формуванні психічного здоров’я та 

виникненні психічних розладів; 

⎯ визначати сенс соціальних цінностей у системі медичної діяльності; 

⎯ застосовувати знання законів і категорій діалектики для аналізу валеологічних і 

патологічних, санологічних проблем хвороби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Програма навчальної дисципліни 

модуль 1 . Основи філософських знань  

Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві 

Філософія і медицина Стародавнього світу 

Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження 

Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва 

Німецька класична філософія та марксизм 

Філософія ХІХ—ХХ ст. 

Філософська думка в Україні 

Філософський зміст проблеми буття 

Проблема свідомості у філософії та медицині 

Діалектика — філософська основа медицини 

Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності в медицині 

Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання 

Філософський підхід до розуміння людини. 

Філософські проблеми медицини 

Духовне життя суспільства 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Модуль 1. Основи філософських знань 

Тема 1. Філософія, її призначення, зміст і функції в 

суспільстві 

2 1    1 

Тема 2 .Філософія і медицина Стародавнього світу 5 1 2   2 

Тема 3 Філософія і медицина Середньовіччя та епохи 

Відродження   

2 2    - 

Тема 4 Філософія і медицина в епоху Нового часу та 

Просвітництва  

6 2 2   2 

Тема  5 Німецька класична філософія та марксизм 2     2 

Тема  6 Філософія ХІХ—ХХ ст. 3 2    1 

Тема  7 Філософська думка в Україні 2     2 

Тема 8 Філософський зміст проблеми буття 3 2    1 

Тема 9   Проблема свідомості у філософії та медицині 3  2   1 

Тема 10  Діалектика — філософська основа медицини 3 2    1 

Тема 11 Основні категорії діалектики і проблеми 

детермінізму, цілісності та структурності в медицині 

3 2    1 

Тема 12 Філософське пізнання. Специфіка медичного 

пізнання 

4 1 2   1 

Тема 13 Філософський підхід до розуміння людини. 2 1    1 

Тема 14 Філософські проблеми медицини 4 1 2   1 

Тема 15 Духовне життя суспільства 1     1 

Разом за модулем 1 45 17 10   18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Теми лекцій 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Модуль 1. Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку філософії 

1.  Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві 

Філософія і медицина Стародавнього світу 

2 

2.  Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження   2 

3.  Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва 2 

4.  Філософія ХІХ—ХХ ст. 2 

5.  Філософський зміст проблеми буття 2 

6.  Діалектика — філософська основа медицини 2 

7.  Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та 

структурності в медицині 

2 

8.  Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання.  1 

9.  Філософський підхід до розуміння людини. 1 

10.  Філософські проблеми медицини 1 

       Всього: 17 

 

5. Теми семінарських занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Модуль 1. Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку філософії 

1.  Філософія і медицина Стародавнього світу 2 

2.  Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва 2 

3.  Проблема свідомості у філософії та медицині 2 

4.  Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання 2 

5.  Філософські проблеми медицини 2 

       Всього: 10 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Модуль 1. Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку філософії 

1.  Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві 1 

2.  Філософія і медицина Стародавнього світу 2 

3.  Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва 2 

4.  Німецька класична філософія та марксизм 2 

5.  Філософія ХІХ—ХХ ст. 1 

6.  Філософська думка в Україні 2 

7.  Філософський зміст проблеми буття 1 

8.  Проблема свідомості у філософії та медицині 1 

9.  Діалектика — філософська основа медицини 1 

10.  Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та 

структурності в медицині 

1 

11.  Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання 1 

12.  Філософський підхід до розуміння людини. 1 

13.  Філософські проблеми медицини 1 

14.  Духовне життя суспільства 1 

       Всього: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Індивідуальні завдання 

10. Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний метод; 

2. Проблемне навчання; 

3. Репродуктивний метод; 

4. Частково-пошуковий метод; 

5. Дослідницький метод. 

11. Методи контролю 

1. Діагностичний (попередній) контроль. 

2. Поточний контроль. 

3. Тематичний контроль. 

4. Періодичний контроль. 

5. Усне опитування. 

6. Тестовий контроль. 

7. Контроль практичних навичок.  

8. Підсумковий контроль. 

9.  

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1. Кількість балів 

100 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні програми (електронний варіант). 

2. Робочі програми (копії). 

3. Навчальна література (підручники і посібники). 

4. Матеріали для організації та проведення занять: 

• методичні вказівки для викладача та студента; 

• методичні вказівки для СПРС; 

5. Матеріали контролю знань та вмінь студентів: 

• Матеріали для тестування; 

• Схеми; 

• Кросворди. 

• Плакати  

6. Стенди. 

7. Таблиці. 

 



 

 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах. — М.: Высшая шк., 2004. 

2. Андрущенко В. Історія соціальної філософії. — К.: Тандем, 2000. 

3. Арутюнов В.Ф. Філософія: навч. посіб. — КНЗУ,  2001. 

4. Бичко І.В. Філософія: Курс лекцій. — К., 2003. 

5. Бичко А. Історія філософії: підручник. — К.: Либідь, 2001. 

6. Бойченко І.В. Філософія історії. — К., 2000. 

7. Герасимчук А. А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії. — К., 1999. 

8. Горлач М.Л. Філософія: підручник. — Х., 2000. 

9. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. — К., 2004. 

10. Огородник И.В. Библиографический философский словарь. — Абсолют-В, 2004. 

11. Причепій Є.М. Філософія: навч. посіб. — К., 2003. 

12. Петрушенко В.П. Основи філософських знань: навч. посіб. — Новий світ, 2003. 

13. Петрушенко В.Л. Практикум з філософії: навч. посіб. — Львів: “Новий Світ-2000”, 

“Магнолія плюс”, 2003. 

14. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. — Львів, 2006. 

15. Спиркин А.Г. Философия: учебник. — М., 1999. 

16. Федів Ю., Мозкова Н. Історія української філософії. — Україна, 2000. 

17. Ярошовець В.І. Історія філософії: підручник. — ПАРАПАН, 2002. 

Додаткова 

18. Горський В.С. Історія української філософії: навч. посіб. — К., 2001. 

19. Єрмоленко Є.М. Комунікативна практична філософія: підручник. — К., 1999. 

20. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. — Новий світ, 2003. 

21. Тарасенко Н.Ф., Русин М.Ю. Історія філософії України: підручник. — К., 1994. 

22. Попов М.В. Філософія: підручник. — К.: Медицина, 2011. — 344 с. 

 

 

 

 


