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Консультації

Відповідно до розкладу консультацій.
Можливі он-лайн консультації через ZOOM, Meet або подібні ресурси. Для
погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту
викладача або дзвонити.

Сторінка курсу

https://vl.lma.edu.ua/course/view.php?id=93

Опис навчальної
дисципліни

Кількість кредитів – 2
Загальна кількість годин – 60
Модулів – 1
Рік підготовки –2-й
Семестр – 4-й
Лекції – 14 год.
Семінари – 20 год.
Самостійна робота – 28 год.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна «Основи філософських знань» є нормативною дисципліною з
спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування. Навчальну
дисципліну розроблено таким чином, щоб надати здобувачам фахової
передвищої освіти необхідні знання для забезпечення їхньої
конкурентоздатності на ринку праці, майбутньої успішної професійної
кар’єри, розвитку критичного мислення, формування філософського
світогляду.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є світ як цілісність та місце
людини у ньому, соціум та людина і взаємовідносини між ними, проблеми
пізнання, свідомості та мислення, добра та зла

Мета та цілі курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основи філософських знань» є
сформувати основи наукового світогляду студентів, засади їх
методологічної культури. Засвоєні при вивченні курсу знання мають стати
теоретичною основою світосприйняття, практичної або дослідницької

діяльності, особистої життєвої позиції майбутнього медичного працівника.
Допомогти студентам засвоїти зміст історичної еволюції самосвідомості
людства, дати ключ до розуміння світоглядних орієнтирів людини на
основних етапах розвитку суспільства. Наголосити на спадковості і
поступальності в процесі духовної еволюції людства.
Допомогти усвідомити зміст і специфіку основних принципів
національного світогляду у контексті розвитку світової філософії.
Підкреслити роль філософії як внутрішньої основи національної культури
та ментальності.
Дати студентові розуміння основних проблем філософії та вміння
орієнтуватися у численних і багатоманітних за змістом підходах до їх
розв’язання. Зосередити увагу на питаннях відношення людини до світу та
до самої себе, виробленні життєвої позиції особистості у контексті
складних проблем, які розв’язує людство на межі тисячоліть.
Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні
знати:
 історичні типи світогляду;
 історію становлення, основні етапи і особливості розвитку філософії;
 основні поняття та категорії філософії;
 основні парадигми та концепції світової та вітчизняної філософської
думки;
 основи процесу наукового пошуку, форми і методи наукового пізнання;
вміти:
 самостійно аналізувати феномени та процеси в системі «людина – світ»
у їх діалектичному взаємозв’язку та з урахуванням змін, що
відбуваються у світі й Україні;
 використовувати методологію наукового пізнання, застосовувати
отримані знання при вирішенні професійних завдань;
 критично мислити;
 обґрунтовувати свою світоглядну, громадську та професійну позицію.
Згідно з вимогами ОПП дисципліна забезпечує набуття студентами
Програмні
результати навчання компетентностей:

інтегральні:
молодший бакалавр медсестринства здатний вирішувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми галузі охорони здоров’я із
застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, медичних і
клінічних наук, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення
інновацій, характеризується невизначеністю умов і вимог;

загальні:
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації;
здатність спілкуватися українською мовою, як усно, так і письмово;
здатність вчитися та бути сучасно навченим; здатність спілкуватися другою
мовою; навички використання інформаційних та комунікативних
технологій; здатність до пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних
джерел та проведення досліджень на відповідному рівні; навички
міжособистісної взаємодії; вміння виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, конфліктні ситуації; здатність діяти на основі етичних
міркувань; здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Політика курсу

Дотримання принципів академічної доброчесності.
Не толеруються жодні форми порушення академічної доброчесності.
Очікується, що роботи студентів будуть самостійними, їх власними
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх

індивідуальних потреб і можливостей. Під час виконання письмових
контрольних робіт, модульних контрольних, тестування, підготовки до
відповіді на екзамені користування зовнішніми джерелами заборонено.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента
є підставою для її незарахування викладачем.
Дотримання принципів та норм етики і професійної деонтології.
Під час занять здобувачі вищої (фахової передвищої) освіти діють із
позицій академічної доброчесності, професійної етики та деонтології,
дотримуються правил внутрішнього розпорядку Академії. Під час боротьби
з епідемією СOVID-19 виконують всі настанови протиепідеміологічного
режиму: носять маски, дотримуються соціальної дистанції, використовують
антисептики. Ведуть себе толерантно, доброзичливо та виважено у
спілкуванні між собою та викладачами.
Відвідування занять.
Студенти повинні відвідувати усі лекції, семінари/практичні/лабораторні
заняття курсу та інформувати викладача про неможливість відвідати
заняття.
Політика дедлайну.
Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, передбачених курсом і
визначених для виконання усіх видів робіт.
Порядок відпрацювання пропущених занять.
Відпрацювання пропущених занять без поважної причини відбувається
згідно з графіком відпрацювань та консультацій. Відпрацювання
пропущених занять з поважної причини може проводитися також у любий
зручний час для викладача.
Перескладання підсумкової оцінки з метою її підвищення не допускається,
окрім ситуацій передбачених нормативними документами Академії, або
неявки на підсумковий контроль з поважної причини.
1.
2.
3.
4.
5.
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7.

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
Філософія як особливий тип пізнання.
Філософія стародавнього Сходу. Антична філософія
Особливості філософії Середньовіччя та епохи Відродження
Філософія Нового часу та Просвітництва. Німецька класична філософія
Некласична філософія сер. ХІХ – поч. ХХ ст. та основні напрямки раціоналістичної філософії
ХХ – ХХІ ст.
Основні напрямки ірраціоналістичної філософії ХХ – ХХІ ст.
Філософська думка України у X – XХ ст.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
1. Філософія як особливий тип пізнання
2. Філософія стародавнього Сходу. Антична філософія
3. Особливості філософії Середньовіччя та епохи Відродження
4. Філософія Нового часу та Просвітництва
5. Німецька класична філософія
6. Некласична філософія сер. ХІХ – поч. ХХ ст. та основні напрямки раціоналістичної філософії
ХХ – ХХІ ст.
7. Основні напрямки ірраціоналістичної філософії ХХ – ХХІ ст.
8. Філософська думка України Х – XVII ст.
9. Філософські ідеї українського романтизму. Філософська думка України у другій половині XIX
– XX ст.
10. Модульний контроль 1. Історичний розвиток світової філософської думки

1.

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Філософія як специфічний тип знання.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Філософія Давнього світу.
Філософія Середніх віків та Відродження.
Філософія Нового часу та Просвітництва.
Німецький класичний ідеалізм.
Перегляд традицій класичної філософії в напрямках ХІХ – ХХ ст.
Філософська думка України у X – XVII ст.
Філософські ідеї українського романтизму. Філософська думка України у II пол XIX – XX ст.

Література для
вивчення
дисципліни

Основна (базова):
1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посіб. 2-е вид., виправл.
і доопр. – К.: Каравела, 2002. – 544 с.
2. Філософія. Підручник. За редакцією І.В.Бичка. - К., 2001.
3. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг.ред.
М.А.Скринника, З.Е.Скринник.—Львів, 2001.
4. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. - К.,
2007.
5. Філософія. Навчальний посібник. – К: “Альма Матер”, 2001.
6. Читанка з історії філософії. У 6-ти книгах. - К., 1992-96.
7. Горський В. Історія української філософії. - К., 1996.
8. Розвиток філософської думки в Україні. - К., 1994.
9. Історія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993.
10. Захара І. Лекції з історії філософії. - Л., 1997.
11. Історія філософської думки України. ЛДАУ. - Л., 1996.
Додаткова:
12. Багалій Д. Український мандрований філософ Г. Сковорода. - К., 1992.
13. Чижевский Д. Нариси з історії філософії на Україні. - Мюнхен. 1983.
14. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
15. Гуссерль Е. Декартові розмірковування. Розмірковування перше //
Генеза: Філософські студії. 1998.
16. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология // Вопр. филос. – 1992. - № 7.
17. Джемс У. Прагматизм // Вест. Моск. ун-та. – 1993. – Сер. 7. – № 3.
18. Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1991.
19. Дюркгейм. Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. –
М., 1991.
20. Зарубіжна філософія ХХ ст.: Читанка з історії філософії в 6 книгах. – Кн.
6. – К., 1993.
21. Камю А. Вибрані твори. – К., 1991.
22. Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию культуры //
Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988.
23. Масуда Й. Комп’ютопія // Філос. і соціол. думка, 1993. – № 6.
24. Ницше Ф. Избранные произведения: В 2-х т. – М., 1990.
25. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1987.
26. Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в философскую
антропологию // Проблема человека в западной философии. – М.:
Прогресс, 1988.
27. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т. 1, Т 2.
28. Сартр Ж. П. Нудота. Мур. Слова. – К., 1993.
29. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.,
1990.
30. Святий Августин. Сповідь. – К., 1999.
31. Сковорода Г. Пізнай у собі людину. – Львів, 1995.
32. Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник. – Київ –
Харків, 1997.
33. Сумерки богов. – М., 1989.

34. Сучасна соціальна філософія: Хрестоматія. – К., 1996.
35. Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. Преджизнь, жизнь, мысль,
сверхжизнь. – М., 1987.
36. Фрейд З. «Я» и «Оно». – М.: МПО “МЕТТЭМ”, 1990.
37. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.
38. Хантінґтон С. Захід: унікальність versus універсалізм // Філос. думка,
1999. – № 1-2.
39. Хосе Ортеґа-і-Ґасет. Вибрані твори. – К., 1994.
40. Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в
западной философии. – М.: Прогресс, 1988.
41. Шлемкевич М. Сутність філософії. – Париж – Нью-Йорк – Мюнхен,
1981.
42. Шьорер П. Дві мови наукової теорії: від несумісності теорій до
структурної де-революції і дискурсивної революції // Філос. і соціол.
Думка. – 1993. – № 4.
43. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.
Поточний та
підсумковий
контроль

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті з
обов’язковим виставленням оцінки.
Основними засобами діагностики рівня підготовки студентів є усне
опитування, письмовий контроль (тести і творчі завдання), самостійна
робота, презентації, самоконтроль, взаємоконтроль.
Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення
вивчення усіх тем модуля на останньому контрольному занятті.
Підсумковий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку.
Засвоєння дисципліни студентами визначається за 100 бальною шкалою.
Підсумкова оцінка є сумою оцінок (балів), одержаних під час поточного
контролю і підсумкового модульного контролю.

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися
під час викладання
курсу

Під час навчального процесу будуть застосовуватися такі форми та методи
викладання та навчання: лекції, презентації, інтерактивні вправи, робота з
кейсами, дискусії, обговорення, ессе.
У разі роботи в дистанційному режимі використовуватиметься віртуальне
навчальне середовище MOODLE, Google Classroom.
Лекції та семінарські заняття будуть вестися за допомогою програм
електронної комунікації Zoom чи Meet.
Поточна комунікація з викладачем буде здійснюватися за допомогою
MOODLE, електронної пошти чи в соціальних мережах Viber, Telegram (за
вибором академічної групи)/

Необхідне
обладнання

У звичайному режимі навчання. Вивчення курсу передбачає приєднання
кожного студента до навчального середовища MOODLE, або Google
Classroom.
У режимі дистанційного навчання під час карантину вивчення курсу
додатково передбачає приєднання кожного студента до програм ZOOM, або
Meet (для занять у режимі відеоконференцій). У цьому випадку студент має
самостійно потурбуватися про якість доступу до інтернету.

Критерії оцінювання

Схема нарахування та розподіл балів
Поточне оцінювання,
За
МК та самостійна робота
націо
нальн
Модуль 1
СМО ПМО ЕСТS
ою
шкал
Т1
Т2
…Тn САП МК 1 МО
ою
4
4
3
73
75
74
74
74
С
добре
Т1 – Тn – теми занять до модульного контролю 1;

САП – середнє арифметичне усіх позитивних оцінок в національній шкалі,
яке переводиться у 100 – бальну шкалу;
МК - модульний контроль;
МО (модульна оцінка) – середнє арифметичне САП та МК;
СМО (семестрова модульна оцінка) – це середньоарифметична МО;
ПМО (підсумкова модульна оцінка) – виставляється в кінці вивчення
дисципліни за 100 – бальною шкалою, національною шкалою та ЕСТS.
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
За 100-бальною
шкалою
90-100
80-89
70-79
60-69
51-59
35-50
0-34

Питання до
підсумкового
контролю

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

За національною шкалою
відмінно
добре
добре
задовільно
задовільно
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним курсом
вивчення дисципліни за зазначений семестр

За шкалою
ECTS
А
В
С
D
E
FX
F

Специфіка філософського знання. Філософія як любов до мудрості.
Філософія як світогляд. Історичні типи світогляду.
Структура та функції системи філософського знання.
Проблеми першооснови усього сущого у досократівській філософії
Давньої Греції.
Поняття космосу у філософії Давньої Греції.
Філософія Сократа.
Філософія Платона.
Філософія Арістотеля.
Принципи християнського світогляду у філософії середньовіччя.
Проблема віри та розуму у середньовічній філософії.
Неоплатонізм та арістотелізм, реалізм та номіналізм у середньовічній
філософії.
Гуманізм доби Відродження.
Соціальні ідеї доби Відродження.
Натурфілософія Відродження.
Проблеми методу пізнання у філософії Нового часу.
Гносеологічна проблематика у філософії Нового часу.
Проблеми субстанції у філософії Нового часу.
Філософські ідеї європейського Просвітництва.
Філософія І. Канта.
Філософія Г. Гегеля.
Міфологічний світогляд дохристиянської Русі.
Роль християнства у зародженні філософського мислення Київської
Русі.
Філософський зміст «Слова» митрополита Іларіона Київського.
Філософські ідеї Відродження в Україні.
Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської думки в
Україні.
Натурфілософія у Києво-Могилянській академії.
Морально-етична проблематика у Києво-Могилянській академії.
Місце Г. Сковороди у розвитку філософської думки України.
Учення Г. Сковороди про двонатурність світу. Космос, мікрокосм, світ
символів.
Учення Г. Сковороди про істинну людину.
Філософські принципи романтичного світогляду його роль у

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Опитування

формуванні національної самосвідомості українців.
Філософські ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.
Світогляд Т.Г. Шевченка.
Філософські ідеї «Історії Русів».
О.Шпенглер: теорія циклічного розвитку культур.
Філософія мови О. Потебні.
Філософські ідеї І. Франка.
Соціологічні погляди І. Франка.
Учення В. Вернадського про неосферу.
Політична філософія В. Липинського.
Філософія національної ідеї Д. Донцова.
Д. Чижевський – історик філософії на слов’янському ґрунті.
Т. Шевченко про смисл української історії.
Філософські ідеї П. Юркевича.
Перегляд традицій класичної філософії у другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст.
Ірраціоналістичні течії у філософії другої половини ХІХ – ХХ ст.
Ставлення до розуму та науки у філософії ХХ ст.
Історична еволюція позитивізму.
Екзистенціальна філософія ХХ ст.
Марксистська філософія.

Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню
курсу

