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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – світоглядно-методологічна підготовка студентів-медиків, 

формування їх філософської культури як теоретичного підґрунтя 

університетського рівня підготовки спеціалістів та актуалізація національної 

свідомості майбутньої лікарської еліти, забезпечення засвоєння специфіки 

культурного та філософського осягнення дійсності, ознайомлення із наявними 

культурологічними й філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та 

плюралізм сучасного мислення, оволодіння методологією пізнання та практичної 

діяльності. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

• До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної 

програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Художньої культури», «Етики». 

• Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й 

культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати 

філософські та наукові тексти; 

• Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; 

критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 

культурних подій та явищ. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія з основами 

культурології» є обов’язковою дисципліною та викладається у 1 семестрі 

магістратури при підготовці за освітньою програмою «Медицина». Навчальна 

дисципліна «Філософія з основами культурології» дає можливість прилучити 

студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за 

всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про 

навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її 

вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, 

творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. 

Вивчення філософії відіграє важливу роль у гуманітарній освіті сучасного лікаря, 

оскільки саме філософія виконує світоглядну, пізнавальну та методологічну 

функції забезпечуючи інтеграцію гуманітарних, фундаментальних та професійних 

дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості 

студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські 

цінності. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в 

палітрі культурологічних та філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати 

вміння співвідносити культурні, філософські, світоглядні ідеї та теорії з 

практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, 

найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати 

в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї.  
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Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей:  

інтегральної: 

Здатність розв'язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з 

високим ступенем автономії. 

 

загальних: 

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.  

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.  

ЗК 14. 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. 
 

 спеціальних (фахових, предметних): 

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

дані. 

СК 07. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

СК 09. Здатність до проведення лікувальноевакуаційних заходів.  

СК 11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих 

середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

СК 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров'я населення; обробки соціальної, економічної та медичної 

інформації. 

СК.21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.  

СК 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними 

тваринами.  
 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація 4. автономність та 

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 



5 

 

  

Код 
Результат 

навчання 

дисциплін

и 

 Знати:    

1.1 1. Історична 

динаміка визначення 

поняття «культура», 

основні підходи до її 

дослідження  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

підсумкова 

контрольна робота  

8 

1.2 Місце і роль 

філософії в 

суспільстві, її 

основні функції та 

задачі 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповіді, 

експрес-опитування, 

підсумкова 

контрольна робота 

8 

1.3 Специфіку 

методології 

пізнавального і 

ціннісного освоєння 

людиною дійсності 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

експрес-опитування, 

підсумкова 

контрольна робота,  

6 

1.4 Понятійний апарат 

філософського 

знання 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Підсумкова 

контрольна робота  

4 

1.5 Основні шляхи 

(способи) 

філософування 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

експрес-опитування, 

підсумкова 

контрольна робота  

7 

1.6 Основні філософські 

проблеми (буття, 

матерія, свідомість, 

людина, суспільство, 

природа, практика, 

пізнання, цінності 

тощо) та специфіку 

їх трактування в 

різних філософських 

школах 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

експрес-опитування, 

підсумкова 

контрольна робота  

7 

 Вміти:    

2.1 Самостійно 

опрацьовувати  

культурологічні та 

філософські тексти, 

здійснювати їх 

критичний аналіз 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота 

7 

2.2 Порівнювати 

світоглядні 

парадигми, 

ідеологічні і 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

експрес-опитування, 

підсумкова 

контрольна робота 

7 
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релігійні 

конструкції, 

культурні концепції, 

виділяти їх сильні і 

слабкі сторони; 

 

2.3 Оперувати 

понятійним апаратом 

культурології та 

філософії, розвивати 

абстрактне мислення 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота  

6 

2.4 Обґрунтовувати і 

відстоювати власну 

світоглядну і 

життєву позиції, 

виявляти, ставити та 

вирішувати 

проблеми 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

7 

2.5 Застосовувати 

отримані знання при 

аналізі і оцінці 

суспільних процесів 

та явищ 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, підсумкова 

контрольна робота 

6 

 комунікація:    

3.1 Презентувати 

результати 

проведених 

досліджень та 

здійсненої 

самостійної роботи у 

вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, 

презентацій;  

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

7 

3.2 Вести полеміку 

стосовно 

культурологічних та 

філософських питань 

на основі володіння 

категоріально-

поняттєвим апаратом  

Семінари Дискусії 6 

 автономність та 

відповідальність: 
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4.1 Самостійно шукати 

та критично 

опрацьовувати 

літературу з різних 

джерел; 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

4.2 Вирішувати 

самостійно 

комплексні завдання, 

що поставлені в 

індивідуальних 

роботах; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

4 

4.3 Самостійно 

приймати та  

обґрунтовувати 

власні рішення 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна робота 

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 

Результати навчання   

дисципліни  

 

 

Програмні результати 

навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 01. Мати ґрунтовні 

знання із структури 

професійної діяльності. 

Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань. Нести 

відповідальність за 

професійний розвиток, 

здатність до подальшого 

професійного навчання з 

високим рівнем 

автономності. 

+ 

+

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

  

+ 

 

+

+ 

+ 

+

+ 

 

+

+ 

ПРН 02. Розуміння та знання 

фундаментальних і клінічних 

біомедичних наук, на рівні 

достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері 

охорони здоров'я. 

   

+ 

  

+ 

       

+ 

+ 

+ 

  +

+ 

ПРН 3. Спеціалізовані 

концептуальні знання, що 

включають наукові здобутки 

у сфері охорони здоров’я і є 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 + 

+ 

 

+ 
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7. Схема формування оцінки: 

  

7.1 Оцінювання  семестрової  роботи: 

1. Усна  доповідь на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,  3.1,  

4.1, 4.2, 4.3  – 45/22,5 балів 

2. Дискусії: РН 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 – 10/5 балів 

3. Презентація самостійного дослідження: РН  1,6, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 

4.3 – 20/10 балів 

4. Експрес-опитування в тестовій формі:1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2 – 5/2,5 балів 

основою для проведення 

досліджень, критичне 

осмислення проблем у сфері 

медицини та дотичних до неї 

міждисциплінарних 

проблем.. 
ПРН 21. Відшуковувати 

необхідну інформацію у 

професійній літературі та 

базах даних інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю 

інформацію.  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ПРН 23. Оцінювати вплив 

навколишнього середовища 

на стан здоров'я людини для 

оцінки стану захворюваності 

населення. 

  
+ 

   
+ 

     
+ 

 
+ 

 
+ 

    

ПРН 26. Управляти 

робочими процесами у сфері 

охорони здоров'я, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів, 

організовувати роботу та 

професійний розвиток 

персоналу з урахуванням 

набутих навиків ефективної 

роботи в команді, позицій 

лідерства, належної якості, 

доступності і справедливості, 

забезпечення надання 

інтегрованої медичної 

допомоги. 

    
+ 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

      
+ 

 

ПРН 28. Приймати ефективні 

рішення з проблем охорони 

здоров'я, оцінювати потрібні 

ресурси, враховувати 

соціальні, економічні та 

етичні наслідки. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

     
+ 

 
+ 

  
+ 

   
+ 

  
+ 
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5. Підсумкова  контрольна робота  : РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.5, 4.3 - 20/10 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня 

до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх форм семестрового оцінювання за умови 

успішного виконання завдань підсумкової контрольної роботи (не менше 50% 

правильних відповідей). 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної 

оцінки не допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Експрес-опитування в тестовій формі проводяться упродовж лекційного 

курсу. Підсумкова контрольна робота проводяться після завершення лекцій з усіх 

розділів робочої програми курсу. У разі відсутності студента при написанні 

контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він 

має право на написання її в кінці семестру. При неявці студента у зазначений 

термін без поважних причин кількість балів за підсумкову контрольну роботу  

дорівнює нулю.  

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей проводиться упродовж 

лекційного курсу та семінарських занять.  
 

 Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

Частина1: Основи культурології 

1 Культура: визначення, характеристики, 

функції. 
2 2 4  

2 
Культурологічні підходи у дослідженні 

культури. 
2 2 4 

3 
Історична динаміка визначення поняття 

«культура» 
 2 4 

4 Ключові концепції культури. 2 2 4 

5 Сучасна культура. Масова культура.  2 4 

Частина 2: Теоретична та практична філософія 
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6 

Вступ до філософії. Загальні уявлення 

про філософію і філософствування 
4 2 4 

7 
Онтологія як філософське вчення про 

буття. Філософія свідомості 
2 4 4 

8 
Людина як предмет філософського 

аналізу 
2 2 4 

9 

Епістемологія: основні  проблеми  теорії 

 пізнання.  Наука як соціокультурний та 

пізнавальний феномен 

2 2 4 

10 

Соціальна філософія: індивід, 

суспільство і держава. Культура і 

цивілізація. 

4 2 4 

11 Підсумкова  контрольна  робота  2 6 

  ВСЬОГО 20 24 46 

            

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій                  – 20 год. 

Семінари             – 24 год. 

Самостійна робота       - 46 год. 
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