
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Культурологія» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна формує у студентів вміння бачити й розуміти твори 

художньої культури; сприяє комунікативним зв’язкам у соціумі; 

допомагає загальному системному баченню розвитку медицини через 
призму художньої культури; вчить створювати комунікативні зв’язки 

між фармацевтом і пацієнтом, формувати сприятливий психологічний 

клімат в професійному колективі, використовуючи кращі взірці 

художньої культури. Дослідити взаємозв’язки і взаємовплив 

української культури і культури народів світу, показати 

формування української національної свідомості й української 

ментальності. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Взаємодія фармації і мистецтва через єднання інтелектуальної і творчої 
діяльності людини; вмінні розуміти і тлумачити твори художньої 

культури; формування у майбутніх фармацевтів вміння бачити у 

пацієнтах «особистість», завдяки творам художньої культури сприяти 
формуванню здорового суспільства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування духовної культури фармацевта. Дати студентам 

інформацію про підходи до аналізу проблем сучасної медицини 

(психологічний аспект) та можливі способи їх розв’язання, 

використовуючи для цього мистецьку спадщину. Розвивати вміння 
оцінювати твори художньої культури; виховувати художній смак; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; оволодіння 
навичками міжособистісної взаємодії; здатність працювати як в 

команді, так і автономно. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Аналізувати явища духовного життя, визначати природу різних 

жанрів художньої творчості й видів мистецтва, орієнтуватися в 

багатому світі духовної культури; розрізняти особливості 

світобачення кожної культурно-історичної епохи; аналізувати 

культурний розвиток України в різні історичні періоди, давати 

порівняльну характеристику вітчизняної та зарубіжної культури; 

збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, 



систематично працювати над вдосконаленням культурно-

освітніх знань.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Культурологія як наука. Поняття про культуру. Культура 

Стародавнього світу. Культура стародавньої України. Культура 

Київської Русі. Культура Середньовіччя. Українська культура 

XIV - першої половини XVII ст. Культура епохи Відродження. 

Культура Нового часу. Українська культура XVII-ХVІІІ ст. 

Українська культура XIX - початку XX ст. Зарубіжна культура 

ХІХ - початку ХХ ст. Культурний розвиток України в 20-30-х 

роках ХХ ст. Зарубіжна культура 20-30-х роках XX ст. Розвиток 

української та зарубіжної культури в другій половині XX ст. 

Відродження та перспективи розвитку української культури на 

сучасному етапі. 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні 

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна 

(на основі ПЗСО) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії та 

культури України; основ правознавства; соціології; основ економічних 

знань; основ філософських знань, української мови та інших 

дисциплін, які формують загальні та фахові компетентності. 

Пореквізити Вивчення курсу є необхідним для подальшого засвоєння знань з історії 

України, історії медицини, іноземної мови, української мови 

професійного спрямування 

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Козира  Є.В.  Культурологія: навчальний  посібник. 2018. 352 с.  

Культурологія: теорія та історія  культури: навч. посіб. 2-ге вид.; 

за ред. І.І. Тюрменко. К.: Центр навч. л-ри, 2018.  

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Аудиторія №12, ноутбуки, стенди, енциклопедії, довідники, 

художні альбоми 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

 

ТРИПОЛИЦЬ Василь Іванович 

 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: посилання на скриньку  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 



Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 


