
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Основи філософських знань» 

 

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 вибірковий переліку 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Світ як цілісність та місце людини у ньому, соціум та людина і 

взаємовідносини між ними, проблеми пізнання, свідомості та мислення, 

добра та зла. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

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 

фармацевта. 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. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

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. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність до проблематизації – уміння ставити питання, розглядати 

парадокси, альтернативи, протиріччя; здатність давати визначення –

переходити від семантичного до концептуального аналізу понять; 

здатність формулювати, впорядковувати, послідовно аналізувати свої 

думки.  



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
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 – ХX ст. Філософська думка 

України Х – XVII ст. 

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; 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: 

Філософія: підручник / О.Л. Воронюк. 3-є вид., переробл. та допов.  

К.: Медицина, 2018. 216 с. 

Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій: навч. посіб. Львів, 2015. 

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

2015. 

Попов М.В. Філософія: підручник. К.: Медицина, 2017. 

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, стенди, монітор  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

Ольховікова Юлія Борисівна  

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 


