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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Філософія 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО 
 

Термін навчання (рік) 

- 10 місяців 

- 1 рік 10 місяців 

 

Змістових модулів –2 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 
Лекції 

20 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 32 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Семінарські 

                12 год. 

Практичні заняття 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 58 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

58 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю: 

Підсумковий модульний 

контроль  

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 

 



 

 

І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Філософія» складена 

відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року 

№ 1344 та освітньо-професійної програми, яка  затверджена у коледжі на засіданні 

Педагогічної ради коледжу від 17.12.2018 р. протокол №3. Освітньо-професійна 

програма введена в дію з 01 вересня 2019 р., переглянута та затверджена на 

засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 р. протокол № 1.  
Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 годин, 

семінарських занять – 12 годин, самостійної роботи студентів – 58 годин. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Філософія» забезпечує засвоєння здобувачами вищої освіти основних 

принципів, методів філософського мислення, осмислення логіки суспільного та 

культурного розвитку, невід’ємною частиною якого є філософія.  

1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування умов для розвитку 

фундаментальності та практичної спрямованості підготовки бакалаврів медсестринства 

ознайомлення майбутніх фахівців з філософією. Формувати майбутнього медика, як 

всебічно розвинену особистість, яка обізнана з досягненнями світової та вітчизняної 

філософії, має визначені світоглядні позиції, духовні інтереси, ціннісну орієнтацію. 

Оволодіння основними філософськими знаннями дає здобувачам вищої освіти стати не 

просто «вузьким спеціалістом» у певній галузі, а фахівцем, який уміє мислити і діяти 

самостійно. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання. 

Здобувач освіти  повинен знати: 

− здатність до проблематизації - вміння ставити питання і шукати способи їх 

вирішення, розглядати парадокси, альтернативи, суперечності; 

− як діяти компетентно відповідно до етичних принципів та усвідомлення     

соціальних наслідків своєї професійної діяльності; 

− здатність давати визначення - переходити від поверхового фактажу до 

узагальнюючого концептуального аналізу понять; 

− здатність формулювати, впорядковувати, послідовно аналізувати свої думки; 

− можливість кожній людині виробити власний  світогляд, свій стиль мислення, 

сформувати світоглядні, моральні, естетичні установки та ціннісні орієнтації, необхідні 

для активної діяльності у всіх сферах життя суспільства, враховуючи клінічну практику у 

медицині; 

− сприяти формуванню майбутньої медичної сестри-бакалавра нового типу, яка 

поєднує професійні знання, фахову компетентність з активною громадянською позицією; 

− історичні типи філософії; 

−  основні форми буття і сутність діалектики; 

−  походження, форми і структуру свідомості, шляхи пізнання світу;  

− умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження 

життя, природи, культури; 

−  основні галузі філософського знання (онтологія, гносеологія, логіка, етика, 

естетика, соціальна філософія). 

 

Здобувач освіти  повинен вміти: 

− обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію;  

− застосовувати одержані знання при вирішенні професійних задач, організації 

міжособистісних взаємин; 



 

 

−  науково аналізувати проблеми й процеси, факти і явища суспільного життя;  

−  застосовувати отримані знання у майбутній медичній практиці.  
 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є попереднє опанування таких 

дисциплін, як: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Методологія науково-

дослідної роботи», «Менеджмент та лідерство в медсестринстві», «Історія та культура 

України». 



 

 

ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Компетентість Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Знати свої права та обов’язки 

як члена суспільства; розуміти 

значення верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина для формування 

особистості у вільному 

демократичному суспільстві. 

Вміти застосовувати знання 

громадських прав та обов’язків з 

метою відстоювання національних, 

професійних та особистих інтересів. 

На основі розуміння 

цінностей демократичного 

громадянського 

суспільства, сприяння 

верховенству права, 

становленню прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

Вміти відстоювати свої права 

вільного громадянина у 

демократичному суспільстві. 

ЗК 02. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Знати значення збереження 

моральних, культурних, 

наукових цінностей та 

досягнень для формування і 

розвитку повноцінного 

суспільства. 

Вміти використовувати розуміння 

предметної області для розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

Здатність донести власні 

переконання щодо значення 

збереження та 

примноження досягнень 

суспільства та здоровий 

спосіб життя. 

Вміти оцінити цінність досягнень 

суспільства та використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу 

Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, 

спрямованої на розкриття 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про них; 

Набути комунікативного 

досвіду в процесі 

адекватного сприйняття і 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 



 

 

загальних, істотних зв'язків і 

співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

аналізувати і синтезувати утворені 

поняття шляхом суджень, міркувань, 

умовиводів. 

розуміння змісту 

повідомлень. 

інформації. 

ЗК 06 Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так 

і письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при 

підготовці документів 

державну мову. 

Нести відповідальність за вільне 

володіння державною мовою, за 

розвиток професійних знань. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1. Здатність застосовувати  

основні сучасні положення 

фундаментальних наук 

стосовно походження, розвитку 

та будови Всесвіту, здатність їх 

застосовувати для формування 

світоглядної позиції. 

Знати: 

 - основні сучасні положення 

фундаментальних наук 

стосовно походження, розвитку 

та будови Всесвіту. 

Вміти: 

- формувати культурне середовище 

щодо задоволення потреб населення. 

 

Вибір виправданих 

комунікативних методів 

відповідно до потреб 

культурного середовища. 

Створення просвітницької 

програми. Популяризація 

національних надбань і традицій 

вищої школи. 

2. Здатність застосовувати 

логічну компетентність 

Знати: 

- філософські факти, явища,  

процеси, методи індукції, 

дедукції; 

- установлювати причинно- 

наслідкові зв'язки. 

 

Вміти: 

- аналізувати, синтезувати та 

узагальнювати результати 

філософських досліджень; 

- осмислювати навчальний 

матеріал, виділяти в ньому головне 

(аналіз, синтез, узагальнення, 

класифікація); 

- визначати причини, сутність, 

наслідки та значення. 

Визначати роль людського  

фактору. 

Визначати роль конкретної 

людини, групи людей в 

історії філософії. 

Здатністть застосовувати прийоми  

індукції та дедукції, формулювати 

висновки. 

 

3. Здатність застосовувати 

просторову компетентність 

Знати: 

місце знаходження, 

територіальні межі історичних 

об'єктів,  філософських понять. 

Вміти: 

- орієнтуватися в просторі; 

- здійснювати аналіз-синтез 

філософських об'єктів; 

- розуміти, осмислювати роль 

особистості. 

Визначати зв’язок між 

філософськими процесами 

в різний період. 

 

  Створення власних картосхем. 

 



 

 

4. Здатність застосовувати 

аксіологічну компетентність 

Знати: 

- сутьність  поняття “цінність”, 

їх критеріїв; 

- ієрархія цінностей, цінності  

цивілізацій; 

- основні цінності людей, 

сучасні  

цінності особистості. 

 

Вміти: 

- застосовувати загальнолюдські  та 

національні цінності; 

- порівнювати факти та діяльність 

історичних осіб, оцінювати їх 

діяльність  

з позиції загальнолюдських 

цінностей;  

- визначати особисту позицію щодо  

різних питань історії. 

Виявляти інтереси, 

потреби,  

суперечності в позиціях 

окремих  

осіб, виявляти їхню роль. 

Ідентифікувати себе, інших 

осіб  

в філософському процесі, 

спираючись на систему 

цінностей. 

Оцінна діяльність, робота з 

предметами – носіями  цінностей. 

 

5. Здатність застосовувати 

мовленнєву компетентність 

Знати: 

- риси, деталі, ознаки,  

філософських подій;  

- філософськіі факти та 

поняття, 

судження, умовиводи, оцінки, 

висновки. 

Вміти: 

- усно і письмо-во реконструювати 

образи минулого у вигляді опису,  

оповідання, образної 

характеристики; 

- усно і письмово викладати 

філософські поняття  через 

пояснення,  

доведення, міркування. 

Пояснювати зв'язки і 

тенденції філософського 

розвитку.  

За допомогою фактів 

доводити судження.  

Давати узагальнювальну 

характеристику. 

Робити опис на основі наочності. 

Використовувати різні джерела 

інформації, виокремлювати 

філософську інформацію. 

 

6. Здатність застосовувати 

навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій, 

пошуку, опрацювання та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Знати: 

- філософський підхід 

у дослідженні проблем, 

пов'язаних з виникненням 

нових медичних  технологій. 

 

Вміти: 

- застосовувати філософське 

мислення в  

медичній практиці; 

- адаптуватися до нових 

інформаційних,  

технологічних парадигм. 

Застосовувати  

інформаційні та 

комунікаційні технології у 

професійній діяльності. 

 

Відповідати за розвиток 

професійних знань та умінь.  

 

7. Здатність діяти соціально 

відповідально та громадянсько 

свідомо. 

 

 

Знати:   

- функції  філософії; 

- цінність людини як 

особистості; 

- гуманізм суспільних відносин;  

- соціальний прогрес і наукову 

творчість. 

Вміти: 

- самостійно приймати рішення в 

предметно практичній і духовно-

теоретичній сферах; 

- розбиратися в сенсі соціальних 

цінностей, в системі медичної 

діяльності, як цінності. 

Здатність донести свою 

громадську та соціальну 

позицію.  

 

Відповідати за власну світоглядну 

позицію, політичні та інші 

принципи, ціннісні та життєві 

орієнтири. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


 

 

ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною 

програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після 

завершення вивчення дисципліни «Філософія», є: 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами 

його родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити 

навчання для молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-

психологічний комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, 

будувати індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання 

здобувачів освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 

 



 

IV.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Філософія» 

   

 

 

 
 

№ 

з/п 

 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття/Семінари 
Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Історія філософії  

1 Вступ. Предмет філософії. 

Філософія та світогляд.  

8 

 

2 

 

- 6 

 

2 Історичний розвиток світової  

філософії ( ІІ тис. до н.е. – XVI 

ст.)  

12 2 2 8 

3 Філософія і медицина в епоху 

Нового часу та Просвітництва. 

Німецька класична філософія. 

Криза раціоналістичного 

мислення. 

10 2 2 6 

4 

 

Тенденції розвитку сучасної 

філософії ХІХ—ХХ ст. 

8  

 

2 

 

_ 

 

6 

5 Філософська думка в Україні. 10 2 2 6 

 Усього змістовий модуль 1  48 10 6 32 

Змістовий модуль 2. Філософське розуміння світу  

6 Філософська онтологія.  10 2 2 6 

7 Свідомість як філософська 

проблема, її походження і 

сутність. 

6 2 - 4 

8 Діалектика як вчення про 

загальний взаємозв’язок та 

розвиток. 

8 2 - 6 

9 Гносеологія. Специфіка 

медичного пізнання. 

Методологічні проблеми 

наукового пізнання. 

8 2 2 4 

10 Філософська антропологія. 

Особистість у системі суспільних 

зв’язків. 

Соціальна філософія. Філософські 

проблеми медицини. Духовне 

життя суспільства 

8 2 - 6 

 Усього змістовий модуль 2 40 10 4 26 

 Підсумковий модульний 

контроль  

2 _ 2 _ 

Усього за курс навчання: 90 20 12 58 



 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

«Філософія» 

 

№ 

з/п 
Теми лекцій 

К-ть 

годин 

І семестр 

Змістовий модуль 1. Історія філософії 

1 Вступ. Предмет філософії. Філософія та світогляд. 2 

2 Історичний розвиток світової філософії ( ІІ тис. до н.е. – XVI ст.) 2 

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

4 Тенденції розвитку сучасної філософії ХІХ—ХХ ст. 2 

5 Філософська думка в Україні. 2 

Усього змістовий модуль 1                                                       10 

Змістовий модуль 2. Філософське розуміння світу 

6 Філософська онтологія. 2 

7 Свідомість як філософська проблема, її походження і сутність.  2 

8 Діалектика як вчення про загальний взаємозв’язок та розвиток. 2 

9 Гносеологія. Специфіка медичного пізнання. 

Методологічні проблеми наукового пізнання. 

2 

10 Філософська антропологія. Особистість у системі суспільних зв’язків. 

Соціальна філософія. Філософські проблеми медицини.  

Духовне життя суспільства. 

2 

 Усього змістовий модуль 2                                                       10 

 Усього за курс навчання: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Теми семінарських занять 

К-сть 

годин 

І семестр 

Змістовий модуль 1. Історія філософії 

1 Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження. 2 

2 
Філософія і медицина в епоху Нового часу. Німецька класична філософія. 

Криза раціоналістичного мислення. 

2 

3 Філософська думка в Україні. 2 

Усього змістовий модуль 1                                                       6 

Змістовий модуль 2. Філософське розуміння світу 

4 Проблема буття у філософії. 2 

5 Пізнання як філософська проблема.  2 

Усього змістовий модуль 2 4 

6 Підсумковий модульний контроль 2 

Усього за курс навчання: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VІI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

Змістовий модуль 1. Історія філософії 

1 
Історичні форми світогляду. Рівні світогляду. Проблема синтезу медичних 

знань. 

6 

2 

Філософія і медицина Стародавнього світу. Антична філософія. 

Філософія і медицина Середньовіччя. Філософія релігії. Буття Бога у 

філософській інтерпретації. 

8 

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

класична філософія. Криза раціоналістичного мислення. 

6 

4 Тенденції розвитку сучасної філософії ХІХ—ХХ ст. 6 

5 Філософська думка в Україні. 6 

Усього змістовий модуль 1 32 

Змістовий модуль 2. Філософське розуміння світу 

6 Філософська онтологія. 6 

7 Свідомість як філософська проблема, її походження і сутність. 4 

8 Діалектика як вчення про загальний взаємозв’язок та розвиток. 6 

9 Гносеологія.    4 

10 
Філософська антропологія. Особистість у системі суспільних зв’язків. 

Філософія та медицина.  

6 

Усього змістовий модуль 2                                                       26 

 Усього: 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIІI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ  

( аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ): 
Індивідуальні завдання студенти виконують у формі виступів на засіданні 

науково-студентського гуртка, підготовки доповідей, створення мультимедійних 
презентацій/фільмів,  публікацій матеріалів в журналах (тези, статті) за наступними 
темами: 

1. Обгрунтуйте етичні норми та цінності медичної науки. 

2. Міфологія як світогляд синкретичної свідомості. 

3. Опишіть релігійний світогляд та його специфіку.   

4. Охарактеризуйте світові релігії про походження та есхатологічні перспективи 

світу. 

5. Дайте оцінку свободи і справедливості як загальнолюдським цінностям. 

6. Опишіть сучасні соціальні міфи. 

7. Розкрийте зміст античної натурфілософії як першої спроби наукового мислення. 

8. Плюралізм філософії: необхідність чи випадковість? 

9. Пантеїстичні концепції у філософії Відродження. 

10.  Сутність лютеранства та кальвінізму, їх вплив на розвиток капіталістичних 

відносин. 

11.  Охарактеризуйте схоластику як особливий стиль середньовічного 

філософствування. 

12. Опишіть український космоцентризм (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). 

13.  Діалектика необхідності і випадковості у біології. 

14.  Охарактеризуйте вчення З.Фройда про протидію та взаємозв’язок свідомого та 

підсвідомого.  

15.  Психотерапія як різновид лікувальної діяльності. 

16.  Етичні норми та цінності медичної науки. 

17.  Проблема побудови загальної теорії хвороби в сучасній медицині. 

18.  Висвітліть значення лікарської інтуїції в діагнозі. 

19.  Опишіть місце медичної науки в структурі пізнавальної діяльності людини. 

20.  Розкрийти зміст проблеми творчості в пізнанні. 

21.  Біопсихосоціальна сутність людини (аналіз біологізаторства та 

соціологізаторства). 

22.  Неофройдизм: проблема душі сучасної людини. 

23.  Життя як цінність, основні принципи антропології. 

24.  Сучасна цивілізація: її основні ознаки та суперечності. 

25.  Цінність людського життя. 

26.  Охарактеризуйте феномен смерті. 

27.  Етичні та філософські проблеми евтазії. 

28.  Смерть та проблема безсмертя людини. 

29.  Гуманістичні аспекти лікарської діяльності. 

30.  Філософія людини в майбутньому. 

31.  Філософія медицини і медицина як наука. 

32.  Філософські категорії і поняття медицини. 

33.  Опишіть співвідношення соціального і біологічного в людині. 

34.  Проблеми норми здоров’я і хвороби. 

35.  Філософія здоров’я і хвороби. 

36.  Формування моральної позиції медичного працівника. 

37.  Обгрунтуйте філософію принципів взаємовідносин медичного прицівника і 

пацієнта. 

 



 

Теми презентацій 

1. Світогляд і філософія як форми людського самовизначення в світі. 

2. Світогляд і філософія: порівняльний аналіз. 

3. Структура і типологія світогляду. Роль світогляду в житті людини. 

4. Філософія, релігія та мистецтво як форми людського освоєння світу. 

5. Філософські ідеї Стародавньої Індії та їх сучасне значення. 

6. Сучасна оцінка філософських ідей буддизму, конфуціанства, даосизму. 

7. Життя та філософська діяльність Сократа. 

8. Вихідні ідеї філософії Арістотеля. 

9. Філософське вчення Платона. 

10. Тлумачення пізнання у філософії Нового часу. 

11. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення. 

12. Вчення І. Канта про рівні та форми пізнання. 

13. Вчення Г. Гегеля про абсолютну ідею. 

14. Філософія Л. Фейєрбаха та її вплив на європейську філософію. 

15. Концепція переоцінювання цінностей у філософії Ф. Ніцше. 

16. Філософія марксизму про предмет та завдання “наукової філософії”. 

17. Філософська думка Київської Русі. 

18. Філософська думка Києво-Могилянської академії. 

19. Суть філософії і медицини. 

20. Сучасні теорії медицини. 



 

 

 

ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ФІЛОСОФІЯ» 

 

Змістовий модуль 1. Історія філософії 
Тема 1. Вступ. Предмет філософії. Філософія та світогляд.  

Філософія та світогляд. Компонентна структура світогляду: картина світу, переконання, 

світоглядні почуття, цінності та ідеали, життєві принципи. Рівнева структура світогляду та 

світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння. 

Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.  Міфологія: синкретизм, 

абсолютний космологізм, антропо- і соціоморфізм, політеїзм, магія, оберненість в минуле. 

Міф і традиція. Міф і релігія. Подвоєння світу. Монотеїзм – феномен релігійної віри. Релігійні 

культи і богослужіння, світоглядні функції. Філософія як теоретична форма світогляду. 

Філософія і релігія. 

Предмет філософії. Філософія як дослідження світоглядних проблем засобами 

раціонального мислення. Специфіка філософських проблем. Структура філософських знань. 

Основні питання філософії. Плюралізм філософського знання. Проблема діалогу різних 

філософських напрямів і шкіл. Філософія і наука. 

Філософія в системі духовної культури. Основні функції філософії: світоглядна, 

пізнавальна, методологічна, аксіологічна, соціально-практична та ін. Соціальна спрямованість 

філософського знання. Людиновимірна сутність філософії. Загальнолюдські цінності у 

філософії. Людина як найвища цінність. Філософія і гуманізм. Загальноцивілізаційне і 

національне у філософії. Призначення філософії. Гуманітарна сутність філософії. 

Самостійна робота 

Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.  Міфологія: синкретизм, 

абсолютний космологізм, антропо- і соціоморфізм, політеїзм, магія, оберненість в минуле. 

Міф і традиція. Міф і релігія. Подвоєння світу. Монотеїзм – феномен релігійної віри. Релігійні 

культи і богослужіння, світоглядні функції. Філософія як теоретична форма світогляду. 

Філософія і релігія. 

 

Тема 2. Історичний розвиток світової філософії ( ІІ тис. до н.е. – XVI ст.)  

Культурно-історичні передумови виникнення філософії. Предмет історії філософії. 

Основні етапи розвитку філософії. Особливості східної та західної філософії. Передумови 

виникнення філософії у Стародавній Індії. Велична та епічна література про людину, її 

походження та існування. Ортодоксальні та неортодоксальні школи Індії: джайнізм, чарвака-

локаята, буддизм. Зародження філософії у Стародавньому Китаї. Конфуціанство та даосизм. 

Основні етапи розвитку античної філософії. Своєрідність філософії Стародавньої 

Греції. Космоцентризм ранньої грецької (досократичної) філософії. Вчення про субстанцію 

(Мілетська школа). Вчення про рух і спокій (Геракліт, Елейська школа). Піфагорійський союз 

про числову структуру космосу. 

Поворот античної філософії до людини (софісти, Сократ). Античний атомізм про людину 

як мікрокосм (Демокріт). Філософія Платона: вчення про буття (ідеї, їх співвідношення зі 

світом речей), людину, пізнання та ідеальну державу. 

Філософія Арістотеля: критика «концепції ідей» Платона, вчення про буття (матерію і 

форму, чотири причини), сутність людини і держави, природу пізнання. Аристотель як 

систематизатор античної філософії. 

Філософія епохи еллінізму: епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм. Римська антична 

філософія. Неоплатонізм. Становлення класичної античної медицини. Гіппократ про людину, 

природу та причину її хвороб. 

 

 

 



 

 

 

Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження.   
Розвиток християнства у Західній Європі. Апологетика, патристика. Філософські 

погляди Августіна Аврелія. Теологічна концепція прогресу. Схоластика. Суперечка про 

природу понять: реалізм і номіналізм. Особливості західноєвропейської та східноєвропейської 

релігійної філософії. Мусульманська та іудейська культура і філософія (М.Маймонід, 

Авіценна, Аверроес).  

Вчення Фоми Аквінського про єдність душі і тіла, про двоїстість істоти, про 

співвідношення релігії, філософії і науки. Розвиток медицини в епоху Середньовіччя. Вчення 

К. Галена. 

Філософія Відродження. Гуманізм та антропоцентризм. Натурфілософія Відродження: 

пантеїзм; повернення до первісного розуміння сутності діалектики. Геліоцентризм і вчення 

про нескінченість Всесвіту (М.Коперник, М.Кузанський, Дж.Бруно, Г.Галілей, І.Кеплер). 

Реформація, її ідеї (Т.Мюнцер, М.Лютер, Ж.Кальвін). 

Соціальна філософія (Н.Макіавеллі). Утопічні вчення Т.Мора та Т.Кампанелли. К. Цельс 

про медицину. 

Самостійна робота 

Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела. Школи індійської філософії. 

Медицина Стародавньої Індії.  

Стародавньокитайська філософія: основна ідея — ідея Дао. Два основні напрями 

Китайської філософії — даосизм і конфуціанство. Медицина Стародавнього Китаю.  

Філософія античного світу: періодизація античної філософії. Досократична філософія. 

Софісти. Етичні принципи Сократа. Платон, Арістотель, Епікур їх філософські ідеї. 

Філософія релігії. Буття Бога у філософській інтерпретації. 

Основний зміст та предмет філософії релігії. Особливості середньовічної філософії. Роль 

Августина, Фоми Аквінського, Абеляра, номіналістів та реалістів у формуванні ідеї Бога та 

його сутності. Основні докази існування Бога в філософії Фоми Аквінського. Особливості 

тлумачення ідеї Бога в філософії томізму та в філософії неотомізму. Сутність пантеїзму. 

 

Тема 3. Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва. Німецька 

класична філософія. Криза раціоналістичного мислення. 

Наукова революція XVII ст. (І. Ньютон). Новоєвропейська програма побудови філософії 

науки: методологічне протистояння емпірико-індуктивної (Ф.Бекон, Д.Локк, Дж.Берклі, 

Д.Юм) і раціонально-дедуктивної методології (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц).  

Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини ХVІІІ ст. Створення 

механічно-матеріалістичної картини світу. Розмаїття онтологічних концепцій XVІІ-XVIII ст. 

(монізм, дуалізм, плюралізм). Субстанція і психофізична проблема (Р.Декарт і Б.Спіноза). 

Суб’єктивний ідеалізм і соліпсизм (Дж.Берклі, Д.Юм). 

Специфіка німецької класичної філософії та її вплив на розвиток філософської думки 

ХІХ-ХХ ст. Трансцендентальна філософія І.Канта, її ключові проблеми та варіанти, їх 

вирішення (проблема пізнаваності світу, можливості знань, антимонії розуму та ін.). 

Кантівське розв’язання проблеми свободи і необхідності упринципі автономії волі. Г.Гегель, 

його філософська система та метод. Антропологічний матеріалізм і критика релігії 

Л.Фейєрбахом. Криза раціоналістичного мислення. Німецька класична філософія і сучасне 

бачення світу. Особливості марксистської філософії, її цілі і положення. Діалектико-

матеріалістичний метод. Френсіс Бекон: філософські погляди в медицині. 

Самостійна робота 

Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості розвитку філософії. 

Методологічні пошуки Ф.Бекона, Р.Декарта та Т.Гоббса. Б.Спіноза та Г.Лейбніц – тотожність і 

відмінність їхніх вчень. Теорія пізнання Дж.Локка.  

Німецька класична філософія. Криза раціоналістичного мислення. 
Особливості німецької класичної філософії. Філософські ідеї І. Канта та їх розвиток у 



 

 

 

його послідовників. “Етика обов’язку” І. Канта в контексті медицини. Філософія Г. Гегеля. 

“Антропологічний принцип” філософії Л. Фейєрбаха. 

 

Тема 4. Тенденції розвитку сучасної філософії ХІХ—ХХ ст. 

Характерні риси суспільно-політичного життя, науково-технічного прогресу, духовної 

культури. Некласична філософія. Перші спроби подолання Геґелівської філософії. Артур 

Шопенґауер.Фрідріх Ніцше як пролог до некласичної філософії ХІХ–ХХ ст.  

Особливості сучасної філософії. Головні напрями і течії західної філософії ХІХ–ХХ ст. 

Позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм. Неокантіанство, неогегельянство.  

Становлення релятивістської наукової картини світу. Прагматизм. Фройдизм і 

неофройдизм та ідея підсвідомого та несвідомого у психоаналізі. Феноменологія. Філософська 

герменевтика. 

Неосхоластика та неотомізм – релігійна філософія. Філософський містицизм. 

Людина у світі техніки. Екзистенціальна філософія та її різновиди. Проблема сутності та 

існування людини, життя та її сметрі. (М.Бердяєв, С.К’єркегор, М.Хайдегер, Ж.П.Сартр). 

Персоналізм. 

Постнекласична філософія. Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний 

філософський напрям . 

Самостійна робота 

Особливості сучасної філософії. Метод психоаналізу для лікування неврозів (З. Фрейд). 

Закономірності переходу від класичної філософії до некласичної. Основна проблематика 

посткласичного періоду. Основні напрямки сучасної філософії. 

 

Тема 5. Філософська думка в Україні. 

Особливості та основні етапи розвитку української філософської думки.  Ідеї суспільно-

громадського об’єднання та національної свідомості. Антропологічна спрямованість 

вітчизняної філософії.  

Творчість Констянтина (Кирила Філософа 9 ст.) та її історичне значення. Патріотична 

література та стиль філософських роздумів. Реальні стосунки філософії та богослів’я (ХІ-ХІІ 

ст.). Реформаційні та гуманістичні тенденції у вітчизняній філософії XV-XVIII ст. 

(І.Вишинський, Ф.Прокопович, Г.Сковорода). Матеріалістичні  основи  розуміння людини та 

теорії пізнання. Ломоносов М.В. — засновник науково-матеріалістичної традиції у 

вітчизняній філософії. 

Розвиток філософії у XVIII-XIX ст.: засвоєння здобутків класичної західної філософії.  

Філософські та суспільно-політичні погляди російських та українських революційних 

демократів (О.І.Герцен,  М.Г.Чернишевський, Т.Г.Шевченко, І.Я.Франко). Суспільно-

політична діяльність С.А.Подолинського, П.Д.Драгоманова, М.Грушевського. Взаємовплив 

філософії, природничо-наукового знання та медицини (І.Я.Дядьківський, І.М.Сеченов, 

М.І.Лобачевський, І.І.Мечников). 

Філософські основи вчення В.М.Бехтерева та І.П.Павлова про психічну діяльність 

людини. 

Проблеми  розвитку  філософії  у радянський період: втрати і досягнення. Розвиток 

медицини в Україні. 

Самостійна робота 

Філософська думка часів Київської Русі. Культурно-філософське значення прийняття 

християнства на Русі. Історичне значення культурно-філософського процесу в Україні у 

зв’язку з діяльністю Києво-Могилянської та Славяно-греко-латинської академії. Філософські 

погляди Г. Сковороди. Університетська філософія в Україні ХІХ ст. Філософські ідеї в 

українській літературі та громадсько-політичних рухах. Особливості розвитку української 

філософії ХХ ст.. Космологічні тенденції у вітчизняній філософії (В.І.Вернадський). 

 

 



 

 

 

Змістовий модуль 2. Філософське розуміння світу 

Тема 6. Філософська онтологія. 
Філософський зміст проблеми буття. Буття та небуття. Становлення категорії «буття» в 

історії філософії, зокрема у філософії ХХ ст. (феноменологія, екзистенціалізм, неотомізм, 

аналітична філософія). Види і форми буття: матеріальне і духовне; природне, соціальне і 

соціоприродне (людське). Специфіка буття людини. 

Матеріальне буття. Еволюція філософських уявлень про матерію. Сучасна наука про 

будову, властивості, спосіб існування матерії. Проблема єдності світу та субстанції (монізм, 

дуалізм, плюралізм). 

Універсальні форми буття матерії: рух, простір, час.  

Діалектика як концепція розвитку та методологія, загальний метод пізнання та 

діяльності. Основні історичні форми діалектики: антична діалектика, німецька ідеалістична 

(гегелівська) діалектика, матеріалістична (марксистська) діалектика. Форми діалектики в 

західній філософії ХХ ст. Метафізика, софістика, еклектика як альтернативи діалектики. 

Структура діалектики як теорії: принципи, закони, категорії. Діалектика та синергетика. 

Принцип загального взаємозв’язку, види зв’язків. Суперечливість розвитку та проблема 

джерел розвитку, діалектика та логічні суперечності. Діалектика кількісних та якісних змін, 

заперечення заперечення. Специфіка прояву законів діалектики в природі, суспільстві, 

свідомості людини. Об’єктивна та суб’єктивна діалектика. Діалектика та догматичне 

мислення. 

Категорії діалектики, їх природа, особливості, співвідношення з принципами та законами 

діалектики. Співвідносні (парні) категорії, їх зміст та класифікація. Категорії універсальних 

зв’язків буття: одиничне, загальне та особливе; явище та сутність. Структурні зв’язки буття: 

частина та ціле; форма та зміст; система, елемент, структура. Зв’язки детермінації: сутність та 

уявлення, причина та наслідок: необхідність та випадковість; можливість та дійсність. 

Самостійна робота 

Філософська онтологія. Поняття буття світу, субстанції. Форми та види  буття світу. 

Вчення про матерію, її властивості, види, спосіб та форми існування. Реальність, її види. Рух 

як спосіб існування матерії. Види руху та їх особливості. Простір і час як форми існування 

матерії. Основні властивості простору і часу. 

 

Тема 7. Свідомість як філософська проблема, її походження і сутність.  

Духовне буття: знаково-символічна форма буття духа. Проблема свідомості в філософії, 

релігії та психології (неотомізм, психоаналіз, біхевіоризм, вульгарний матеріалізм). 

Виникнення та еволюція свідомості: природні та соціально-історичні основи свідомості, 

трудова діяльність, спілкування, мова. 

Природа свідомості: відображення та його форми. Відображення та творчість. 

Ідеальність свідомості, її структура (компонентна та рівнева). Самосвідомість. 

Свідомість і психіка. Рівні психічного життя людини: несвідоме, підсвідоме, свідоме, 

надсвідоме. Інтуїція.  

Свідомість і мозок. Психофізіологічні аспекти свідомості. 

Індивідуальна, групова і суспільна свідомість. Проблема детермінації суспільної 

свідомості. Структура суспільної свідомості (рівні, форми, їх взаємодія). 

Місце психотерапії в сучасному житті та структурі професійної діяльності медичного 

працівника. 

Самостійна робота  
Соціальна природа свідомості. Форми суспільної свідомості – типи відображення 

соціального буття. Суспільна природа свідомості. Свідомість та мова. Нерозривний зв'язок 

свідомості і мови. Творча активність свідомості. Творчий характер свідомості. Форми 

суспільної свідомості - типи відображення соціального буття. Структура суспільної 

свідомості. 

 



 

 

 

Тема 8. Діалектика як вчення про загальний взаємозв’язок та розвиток. 
Діалектика як філософська теорія загальності розвитку та універсальний метод 

теоретичного освоєння дійсності. Принцип  загального взаємозв’язку та обумовленості явищ 

світу. Поняття відношення  зв’язку та взаємодії. Багатоманітність зв’язків дійсності, їх 

структура.  Цілісність світу та його прояви, всебічний аналіз предметів та явищ - діалектична 

вимога пізнання. Здоров’я та хвороба в системі природних  та соціальних зв’язків. Принцип 

розвитку. Дві концепції розвитку. Особливості розвитку в природі та суспільстві. Принцип  

детермінізму явищ світу. Поняття  детермінізму,  закономірності  та закону. Закономірність та 

випадковість. Детермінізм як вияв людської діяльності.   

Закони та категорії діалектики, їх зв’язок та особливості. 

Закон  єдності та боротьби протилежностей. Розвиток як процес виникнення 

суперечностей, їх види, специфіка прояву у природі, суспільстві життєдіяльності людського 

організму. Хвороба, як єдність та боротьба протилежних процесів: пошкодження 

фізіологічних механізмів під впливом надмірних подразників та активізації 

захиснокомпенсаторних механізмів.  

Закон взаємопереходу кількісних та якісних змін — розкриття основних форм розвитку 

шляхом розв’язання діалектичної суперечності. Основне питання закону — діалектичний 

стрибок: його структура. Поняття властивостей, кількості та якості. Здоров’я та хвороба, як 

якісно різні стани життєдіяльності людини. Категорія міри. Поняття фізіологічної норми, 

здоров’я. Розвиток та діалектична єдність кількісних та якісних змін. Категорії одиничне-

загальне, зміст-форма, суть-явище, як вияв специфічної дії закону взаємопереходу кількісних 

та якісних змін.  

Закон заперечення заперечення - розкриття об’єктивної спрямованості розвитку явищ та 

процесів світу. Основне поняття закону — діалектичне заперечення. Діалектичне та 

метафізичне заперечення. Структура закону заперечення, наступність та повторюваність у 

розвитку. Місце заперечення та наступності в життєдіяльності людини. Категорії причина-

наслідок, необхідність-випадковість, необхідність-свобода, як прояв дії закону заперечення 

заперечення.  

Самостійна робота  
Діалектика — філософська основа медицини. Особливості прояву законів діалектики в 

медицині. Всезагальний взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ у медицині. 

 

Тема 9. Гносеологія. Специфіка медичного пізнання. Методологічні проблеми 

наукового пізнання. 

Пізнання як філософська проблема. Проблема визначеності меж пізнання людини. 

Сутність пізнання як специфічного відношення між людиною та світом. Суб’єкт і об’єкт 

пізнання, характер їх взаємодії. Об’єкт-суб’єктна та суб’єкт-суб’єктна пізнавальні ситуації. 

Пізнаваність людиною світу і самої себе. 

Свідомість та пізнання. Роль структур свідомості в процесі пізнання. Самосвідомість та 

рефлексія. Рефлексія як єдність відображення і перетворення її об’єкта.  

Колективний і індивідуальний суб’єкт. Концепція пізнання як соціально-орієнтована 

діяльність. Пізнання і практика. Наука як специфічний вид пізнавальної діяльності, 

соціальний інститут і система знань. Місце медичної науки в системі сучасних знань. Роль 

розуму і відчуття у пізнанні. Види пізнавальної діяльності: чуттєве і раціональне, емпіричне і 

теоретичне пізнання. 

Проблема істини. Концепції істини. Класична концепція істини. Кореспондентна 

концепція істини. Когерентна концепція істини та несуперечливість знання. Прагматична 

концепція істини і утилітарність знання. Регулятивна концепція істини. Види істини: істина 

об’єктивна і суб’єктивна, абсолютна і відносна, фактична і логічна, аналітична і синтетична. 

Проблема критеріїв істини у сучасній філософії. Критика догматизму і релятивізму. 

Діагностичний процес як специфічна форма пізнання. 

 



 

 

 

Самостійна робота  
Гносеологія. Специфіка медичного пізнання. Методологічні проблеми наукового 

пізнання. 

Метод аналогії в діагностичному процесі. Проблема істинності діагнозу і джерела 

діагностичних помилок. Модельний експеримент у сучасній медицині. Клінічне мислення.  

 

Тема 10. Філософська антропологія. Особистість у системі суспільних зв’язків. 

Поняття і предмет філософської антропології. Проблема людини в історії філософії. 

Антропологічна проблематика у вітчизняній філософії. Сучасна філософська антропологія 

(неотомізм, екзистенціалізм, персоналізм, психоаналіз, антропологічна філософська школа 

тощо). Питання походження людини в сучасній науковій думці. Антропосоціогенез.  

Сутність та існування людини. Проблема походження людини Біологічне, психічне і 

соціальне в людині, їх єдність та взаємозв’язки. Проблема духовних вимірів людського буття в 

філософії та релігії. Цінність та сенс людського життя. Зміст категорій: «людина», «індивід», 

«індивідуальність», «особистість». Філософія особистості. Соціальні функції (ролі) та 

соціальні позиції особистості. Проблема оптимізації форм самореалізації людини у сучасному 

суспільстві. Свобода та відповідальність особистості. 

Питання життя, смерті та безсмертя людини в контексті філософських, релігійних та 

наукових (медичних) підходів.  

Соціальна філософія. Філософські проблеми медицини. Духовне життя суспільства. 

Основні філософські підходи до розуміння суспільства.  Сутність суспільства та його 

головні ознаки. Суспільство як система, що саморозвивається. Суспільна динаміка. Роль 

географічних, демографічних та інших чинниківу розвитку суспільства. Взаємодія суспільства 

та природи, історичні етапи та форми взаємодії. Структура суспільства. 

Основні філософські підходи до розуміння медичної справи. Взаємозв’язок філософії та 

медицини: культурно-історичний аспект. 

Основні філософські аспекти в медичній практиці: 

 аксіологічні; 

 гносеологічні; 

 етичні; 

 естетичні. 

Медичні аспекти, що потребують глибинного філософського осмислення. Роль релігії в 

медицині. Проблеми евтаназії. Клонування. Філософія особистості в філософії. 

Філософія історичних моделей медичної етики: гіппократова модель (принцип “Не 

нашкодь”); “Клятва Гіппократа” — основа всіх найновіших кодексів лікарської етики; модель 

Т. Парацельса (принцип “Роби добро”); деонтологічна модель (принцип “Дотримання 

обов’язку”); біоетична модель медичної етики (принцип “Поваги прав і гідності пацієнта”). 

Самостійна робота  
Філософська антропологія. Особистість у системі суспільних зв’язків.    Природа та 

сутність людини. Типи особистості. Соціальна роль людини. 

Специфіка ціннісного ставлення до світу. Екзистенційні категорії людського буття. 

Філософія та медицина. Філософія історичних моделей медичної етики. 

Етичні та правові проблеми охорони здоров'я на сучасному етапі. Філософія здоров'я та 

її проблеми. Філософи про здоров'я і хвороби. Філософія історичних моделей медичної етики. 

 

Підсумковий модульний контроль 

 

 

 

 

 



 

 

 

X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основні форми навчання 

 

Аудиторні 

− лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні лекції, 

бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції-прес-конференції; 

− семінарське заняття: усне фронтальне опитування, письмове опитування, 

вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних завдань; ділова гра; робота у 

групах, створення методичного забезпечення до занять різних форм. 

 

Позааудиторні 

− самостійна робота студентів (обов'язкова, що передбачена навчальним планом і 

робочими програмами є одним з показників академічної активності та додаткових результатів 

навчання здобувачів вищої освіти): 

 виконання домашніх завдань 

 доопрацювання матеріалів лекції 

 робота в інформаційних мережах 

 підготовка тематичних презентацій 

 підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень 

тощо 

 узагальнення матеріалів за обраною проблемою  

− індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – дослідницька робота 

студентів, що полягає у самостійному проведенні досліджень, збиранні наукової інформації, її 

аналізі; до цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі 

студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей); участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах, Днів наук. 

 

Дистанційне навчання 

 

Методи навчання: проблемне, проблемно-пошукове, інтерактивне, проектне навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ 

 КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності (результатів навчання) 

студентів здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Філософія»  

та «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи» організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному  фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

- активна та продуктивна участь на семінарському занятті; 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної роботи. 

 

Методи оцінювання: 

- усне індивідуальне опитування 

- тестовий контроль           

- індивідуальне дослідне завдання  

- студентські проекти 

- студентські презентації 

- підсумковий модульний контроль  

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Філософія» є рейтинговим та визначається з 

урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з урахуванням тем самостійної роботи 

та ІНДЗ) та результатів модульного контролю. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на семінарських заняттях з 

метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу. Поточний контроль проводиться  у 

формі усного опитування  та виконання письмових завдань (тестування, філософські 

диктанти, презентації). 

2. Проміжний контроль знань студентів проводиться по завершенню вивчення 

навчального розділу змістового модуля  у вигляді письмової модульної контрольної роботи. 

3. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання результатів 

навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на останньому 

семінарському занятті. Підсумковий контроль знань включає семестровий контроль у вигляді 

модульного контролю. Рекомендується застосовувати способи оцінювання результатів 

навчання студентів, а саме індивідуальне завдання, яке включає контрольне опитування 

(фронтальне, вибіркове, усне, письмове). Оцінка успішності студента з дисципліни є 

рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння 

окремих модулів. 

Перескладання модуль-контролю з метою підвищення оцінки не допускається, окрім 

ситуацій, передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою. 



 

 

 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ  

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 
Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» 

та Положення «Про рейтингову систему оцінювання».  

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності освітньої роботи студента. Вона формується на засадах набуття компетенцій та 

накопичення рейтингових балів за різноманітну освітню діяльність студента за певний 

період навчання.  

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Підсумкова рейтингова оцінка з філософії виставляється лише студентам, яким 

зараховані усі змістові модулі з дисципліни та складений підсумковий модульний 

контроль. 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) 

як сума балів отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та кількості балів за 

підсумковий модульний контроль.  

 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%) 
(табл. 1)  

Таблиця 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS  

Модуль 1. Філософія 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 1 1 22 19 14 0 

2 22 19 14 0 

3 22 19 14 0 

Всього змістовий модуль 1 66 57 42 0 

Змістовий модуль 2 4 22 19 14 0 

5 22 19 14 0 

Всього змістовий модуль 2 44 38 28 0 

ІНДЗ (не більне 12 балів) 10   0 

Всього поточна успішність 120 95 70 0 

Модуль-контроль 6 72-80 64-71 56-63 0 

МОДУЛЬ 1 200   0 

 

Порядок нарахування балів 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

семінарському занятті засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається кількістю 

тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Філософія» (модуль 1) є рейтинговою та визначається з 

урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним передбачених 



 

 

 

програмою змістових модулів. Поточне оцінювання студентів здійснюється на 

семінарських заняттях за традиційною 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» з наступним перерахунком у багатобальну шкалу) 
складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння 

цього модуля (робота на семінарському занятті, виконання та захист індивідуальних завдань, 

опрацювання матеріалу самостійної роботи тощо), а також участь в НДРС з дисципліни, 

студентських конференціях за тематикою дисципліни тощо.  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає 

вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без 

помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню 

складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але вони не 

є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і 

виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує 

практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з традиційної 

шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка “відмінно” – 22 бали;  

- оцінка “добре” – 19 балів; 

- оцінка “задовільно” – 14 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять 

до тем аудиторних семінарських занять, контролюється під час підсумкового модульного 

контролю. Оцінювання самостійної роботи здійснюється за традиційною шкалою. 

Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного контролю обов’язково 

супроводжується оцінювальними судженнями 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДЗ) 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. Індивідуальна самостійна робота студента – це написання та захист 

доповідей, методичних розробок, методичного забезпечення різних форм занять. 

Кількість балів, яка нараховується за індивідуальне завдання, залежить від їх обсягу та 

значимості (максимально 12 балів) (табл. 2).  

 



 

 

 

Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента в балах ЕCTS 

 

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення завдання  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІНДЗ.  

Якщо студент бере участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модульний контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 балів (табл. 

1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (5 тем) на бали, що відповідають оцінці “відмінно” 

(22 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ (10 балів, якщо студент виконав 

індивідуальну роботу): 

5 тем х 22 балів  = 110 балів + 10 балів (ІНДЗ) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 70 балів (табл. 

1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (5 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (14 бали): 5 тем х 14 балів = 70 балів  

 

Підсумковий модульний контроль 

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов 

навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 

балів. 

Підсумковий модульний контроль (ПМК) проводиться після завершення 

відповідного ступеня дисципліни  на останньому занятті. Отримані при ПМК бали 

додаються до суми оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), після чого виводиться 

загальна оцінка за модуль. 
Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на 3 теоретичних питання з 

філософії (або 80 тестових завдань).  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю, який проводиться в тестових завданнях складає 80 балів (табл. 3) 

 



 

 

 

Таблиця 3 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні  

підсумкового модульного контролю 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 72-80 тестів (90% і більше) 72-80 балів 

«4» вирішено 64-71 тестів (80% - 89%) 64-71 балів 

«3» вирішено 56-63 тестів (70% - 79%) 56-63 балів 

«2» вирішено 55 і менше тестів (69% і менше) 0-55 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 

мінімально 56 балів. 

Таблиця 4 

Схема розподілу балів при оцінюванні  

підсумкового модульного контролю в балах ЕCTS  

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Всього 72-80 64-71 56-63 0-55 

 

Критерії оцінювання усної відповіді  

при проведенні підсумкового модульного контролю 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо при відповіді на питання студент повно розкриває 

зміст питання, виявляючи при цьому глибокі знання дисципліни. Відповідь базується на 

наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій дисципліни, вмінні 

логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на базові, а також додаткові 

питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне мислення. Відповідь студента 

виявляє його знання першоджерел і вміння використовувати додаткову літературу. 

Притаманно рефлексивне осмислення вивченого матеріалу.  
 

Оцінка «добре» ставиться, якщо при відповіді на питання студент виявляє знання і 

розуміння основних теоретичних положень, але розкриває їх на недостатньо глибокому рівні 

та допускає незначні помилки з  фундаментальних основ дисципліни. Відповідь базується на 

аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури дисципліни. 

Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його вміння 

використовувати знання, набуті в ході семінарських занять. Студент використовує 

першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких 

аспектів дисципліни. 
 

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо при відповіді на питання студент виявляє певні 

знання і розуміння основних теоретичних положень, але  допускає істотні помилки, що не 

свідчать про засвоєння теоретичного матеріалу. Відповідь базується на рівні репродуктивного 

мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. Присутні помилки 

при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність 

хибних тлумачень понять. Відсутність логічно обґрунтованих висновків. 
 

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо відповідь на питання студента поверхова,  

фрагментарна, що свідчить про відсутність початкових уявлень про предмет  навчання. 

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при 

відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури дисципліни. 

 



 

 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістові модулі з 

дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, 

конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями 

(табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою 

навчального закладу 

(у балах) 

A (відмінно) відмінно 180 –200 

B (дуже добре) добре 165 – 179 

C (добре) 150 – 164 

D (задовільно) задовільно 135 – 149 

E (слабко) 120 – 134 

FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

70 – 119 

F Незадовільно з обов'язковим 

повторним курсом 

1 - 69 

 

Оцінка FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з 

дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають 

право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів 

під час зимових канікул та впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після закінчення весняного 

семестру за графіком, затвердженим керівником ЗВО. 

Студенти, які одержали оцінку F після завершення вивчення дисципліни (не виконали 

навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність 

з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне навчання за індивідуальним 

навчальним планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                    

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни): 

- робоча навчальна програма  

- підручники та навчальні посібники  

- конспекти лекцій 

- методичні вказівки та рекомендації до семінарських занять  

- методичні рекомендації самостійної роботи 

- індивідуальні завдання 

- комп'ютерні презентації 

- ілюстративні матеріали 

-  банк тестів 

- тестові завдання для підсумкового модульного контролю 

 

Матеріальне забезпечення 

- ноутбук 

- відео забезпечення фрагментів занять  

 



 

 

 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Охарактеризуйте світогляд його сутність, структуру та функції. 

2. Визначте історичні типи світогляду:міфологічний і релігійний. Визначте місце 

міфології і релігії в системі культури. 

3. Проаналізуйтефілософію як тип світогляду, її предмет, специфіку, структуру і 

функції.  

4. Поясніть проблему співвідношення духовного і матеріального, її можливі вирішення 

(матеріалізм, ідеалізм дуалізм, пантеїзм, еклектизм). 

5. Обґрунтуйте витоки філософії, передумови і час виникнення. 

6. Проаналізуйте розвиток давньоіндійської філософії: загальна характеристика, 

основні школи (джайнізм, буддизм, чарвака, йога). 

7. Поясніть історію розвитку давньокитайської філософії: загальна характеристика, 

основні школи (конфуціанство даосизм). 

8. Висвітліть античну філософію: особливості, основні етапи розвитку, школи, 

джерела. 

9. Обґрунтуйте суть вчення Мілетської школи та проблему субстанції. 

10. З’ясуйте процес становлення стихійної діалектики. Поясніть вчення Геракліта про 

рух як всезагальний спосіб буття та космічний закон («логос»).  

11. Проаналізуйте вчення Елейської школа про рух і спокій. 

12. Обґрунтуйте вчення античного атомізму Левкіппа-Демокріта. 

13. Поясніть проблему зародження антропологічної та скептичної тенденції в античній 

філософії. Проблема людини та суспільства у софістів (Протагор, Горгій).  

14. Розкрийте поняття суб’єктивної діалектика та філософського методу Сократа. 

Самопізнання як мета сократівської філософії. 

15. Поясніть проблему виникнення античного соціалізму та вчення Платона про 

ідеальну державу. 

16. Проаналізуйте об’єктивний ідеалізм Платона.  

17. Обґрунтуйте політичне та етичне вчення Арістотеля. 

18. Поясніть суть вчення Арістотеля про чотири причини. Телеологія. 

19. Проаналізуйте розвиток античної філософії епохи еллінізму: епікуреїзм, стоїцизм, 

скептицизм. 

20. Охарактеризуйте основні етапи розвитку середньовіччя та її головні особливості. 

Патристика. Вчення Августина Аврелія. 

21. Розкрийте зміст і значення схоластика: боротьба реалізму і номіналізму. Поясніть 

суть вчення Фоми Аквінського. 

22. Охарактеризуйте характерні риси культури Відродження та їх відображення в 

філософській думці. М.Кузанський. 

23. Розкрийте суть понять натурфілософії та «нового природознавства» в період 

Відродження(М.Копернік, Дж.Бруно, Г.Галілей, Й.Кеплер). 

24. Охарактеризуйте соціальну філософію Н.Макіавеллі і поясніть проблему 

моральності політики. 

25. Розкрийте зміст утопічного соціалізму епохи Відродження: Т.Мор, Т.Мюнцер, 

Т.Кампанелла. 

26. Обґрунтуйте характерні риси Нового часу і поясніть особливості наукового та 

релігійного світоглядів.  

27. Висвітліть  філософські ідеї Ф.Бекона – основоположника дослідної науки Нового 

часу. Проаналізуйте проблеми методу та похибок розуму в беконівській філософії. 

28. Розкрийте зміст психофізичної проблеми в науці ХVІІ ст. та дуалізм Р.Декарта. 

Метод сумніву. 

29. Поясніть поняття субстанції в філософії ХVІІ – ХVІІІ ст. та пантеїзм Б.Спінози.  

30. Проаналізуйте монадологію Г.Лейбніца. 

31. Охарактеризуйте теорію пізнання та політичне вчення Дж.Локка. 



 

 

 

32. Розкрийте зміст суб’єктивного ідеалізму Дж.Берклі і принцип «існувати – значить 

бути сприйнятим». 

33. Обґрунтуйте характерні риси та особливості німецької класичної філософії і 

поясніть концепцію «трансцендентальної логіки» І.Канта.  

34. Обґрунтуйте етичне вчення І.Канта та проблеми гуманізму сучасного людства. 

35. Розкрийте зміст розробки Гегелем проблем ідеалістичної діалектики.  

36. Охарактеризуйте антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха та його критику релігії. 

37. Обґрунтуйте основні ідеї діалектичного матеріалізму К.Маркса і Ф.Енгельса.  

38. Дайте загальну характеристику становлення і розвитку української філософії і 

поясніть розвиток філософської думки в період Київської Русі. 

39. Висвітліть основні ідеї та проблеми в філософії Києво-Могилянської Академії 

іпоясніть її роль у розвитку української філософії. 

40. Розкрийте зміст антропології та гуманістичної філософії Г.С.Сковороди та поясніть 

«Філософію серця» П.Юркевича. 

41. Охарактеризуйте світоглядні та ідеологічні засади Кирило-Мефодіївського 

товариства та поясніть роль в утвердженні визвольних ідей в Україні (Т.Шевченко, 

М.Костомаров, П.Куліш). 

42. Окресліть та поясніть особливості розвитку української філософської думка кінця 

ХІХ та поч. ХХ ст. (Л.Українка, П.Грабовський, М.Коцюбинський, М.Драгоманов, І.Франко, 

В.Антонович, М. Грушевський). 

43. Аргументуйте, у чому полягає сучасне значення ідей В.Вернадського. 

44. Поясніть духовне значення української академічної філософії (С.Гогоцький, 

В.Лесевич, П.Юркевич, О.Гіляров).  

45. Обґрунтуйте значення українського космізму (В.Вернадський, С.Подолинський, 

А.Холодний). 

46. Розкрийте основні аспекти значення проблеми буття для філософії.  

47. Окресліть основні види буття та їх співвідношення. 

48. Розкрийте зміст матерії та проаналізуйте філософські категорії буття. 

49. Охарактеризуйте універсальні форми буття та матерії: рух, простір, час та їх зв’язок. 

50. Поясніть буття соціального. Висвітліть основні ідеї та проблеми щодо життя та 

смерті. Проблема евтаназії в медицині. 

51. Висвітліть проблему єдності світу та її вирішення в історії філософії. 

52. Обґрунтуйте  питання діалектики у філософії.  

53. Проаналізуйте основні закони діалектики, їх зміст і специфіку (закон єдності і 

боротьби протилежностей, закон переходу кількісних змін в якісні, закон заперечення 

заперечення). 

54. Вкажіть основні категорії діалектики, їх специфіку і класифікацію (сутність і явище, 

причина і наслідок, необхідність і випадковість, можливість і дійсність, одиничне і загальне, 

форма і зміст, частина і ціле, елемент і система). 

55. Висвітліть проблему походження і сутності свідомості у філософії. 

56. Вкажіть структуру свідомості та поясніть співвідношення свідомого і несвідомого як 

в філософії так в медицині. 

57. Окресліть основні складові суспільної свідомості, її рівні та сфери.  

58. Поясніть ті функції свідомості, які Ви вважаєте найважливішими. 

59. Охарактеризуйте фізіологічне та психічне, їх співвідношення. 

60. Висвітліть проблему пізнання як взаємодії суб’єкта і об’єкта. Поясніть проблему 

пізнаваності світу. 

61. Охарактеризуйте чуттєве пізнання, його специфіку і форми. Поясніть особливості 

чуттєвого пізнання в медицині. 

62. Охарактеризуйте раціональне пізнання та його форми. 

63. Поясніть поняття істини в пізнанні та основні філософські концепції істини. 



 

 

 

64. Проаналізуйте основні характеристики істини (об’єктивна, конкретна, абсолютна і 

відносна істини). Поясніть критерії істини. 

65. Поясніть, у чому полягає специфіка наукового пізнання, його рівні та форми. 

Визначіть місце медицини в системі наук. 

66. Поясніть, як пов’язані між собою істина та практика в науковому медичному 

пізнанні. Медичний діагноз як специфічний прояв істини.  

67. Поясніть, в чому полягає проблематичність людського буття. 

68. Охарактеризуйте концепції походження людини та поясніть проблему 

антропосоціогенезу. 

69. Поясніть зміст понять людський індивід, індивідуальність, особистість.  

70. Охарактеризуйте співвідношення понять буття людини, існування та життя. Людина 

як природно-соціальна істота. 

71. Покажіть зв'язок розумності людини з тим, що вона здійснює свою життєдіяльність 

у сфері соціокультурних процесів. 

72. Поясніть проблему відчуження, свободи та відповідальності особистості. 

Відповідальність лікаря. 

73. Охарактеризуйте цінності людського буття, їх природу та види. 

74. Окресліть цінність та сенс людського життя та філософські проблеми безсмертя 

людини. 

75. Наведіть основні характеристики форм людської діяльності. Творчість і свобода. 

76. Обґрунтуйте основні філософські підходи до розуміння суспільства.   

77. Охарактеризуйте сутність суспільства та його головні ознаки. 

78. Розкрийте структуру суспільства як системи, що саморозвивається.  

79. Поясніть роль географічних, демографічних та інших чинників у розвитку 

суспільства   

80. Обґрунтуйте характерні риси філософії історії. 

81. Поясніть поняття людини як головного суб’єкта історії. 

82. Охарактеризуйте проблему існування історичних закономірностей. 

83. Обґрунтуйте основні ознаки та суперечності сучасної цивілізації. 

84. Поясніть цінність людського життя. 

85. Обґрунтуйте феномен смерті. 

86. Поясніть етичні та філософські проблеми евтаназії. 

87. Окресліть проблему смерті та безсмертя людини. 

88. Обґрунтуйте гуманістичні аспекти лікарської діяльності. 

89. Висвітліть проблему філософії людини в майбутньому. 

90. Обґрунтуйте коло питаньфілософії медицини і медицини як науки. 

91. Окресліть філософські категорії і поняття медицини. 

92. Поясніть співвідношення соціального і біологічного в людині. 

93. Обґрунтуйте норми здоров’я і хвороби. 

94. Охарактеризуйте проблеми філософії здоров’я і хвороби. 

95. Поясніть процес формування моральної позиції медичного працівника. 

96. Висвітліть філософію принципів взаємовідносин медичного прицівника і пацієнта. 

97. Поясніть філософію історичних моделей медичної етики: гіппократова модель 

(принцип “Не нашкодь”).  

98. Поясніть зміст“Клятви Гіппократа”.  

99. Проаналізуйте модель Т. Парацельса та поясніть принцип “Роби добро”.  

100. Обґрунтуйте біоетичну модель медичної етики та принцип “Поваги прав і гідності 

пацієнта”. 
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