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1. Анотація курсу:
Семестр – 2
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90
із них лекцій – 10, практичних занять – 18, самостійна робота – 62
кредитів ЄКТС – 3,0
Філософія як навчальна дисципліна є складовою сучасної вищої медичної освіти, яка
базується на вивченні студентами фундаментальних дисциплін. Вона закладає основи
наукового розуміння відношення людини та світу і місця майбутньої лікарської діяльності у
контексті цих зв’язків на забезпечення здоров’я людини. Дисципліна формує філософське
мислення та професійні навички застосування філософсько-наукової методології у
професійній діяльності.
Філософське мислення відмежовує філософію як від буденного, так і від природничонаукового мислення. Першою особливістю є те, що будь-яке філософське питання охоплює
проблематику філософії в цілому. Тому філософію не можна викладати, як інші науки, — від
більш простого до більш складного. Другою особливістю є те, що будь-яке філософське
питання охоплює не тільки філософію в цілому, а й підпорядковує цьому питанню й того, хто
запитує, тобто філософське мислення вимагає не тільки осмислення своїх власних підвалин та
можливостей пізнання, а й зміни того, хто мислить, — зміни світоглядних, життєвих
здібностей і самого способу мислення. Науковим завданням філософії є виявлення найбільш
загальних закономірностей розвитку світу, вираження його в принципах, філософських
законах та категоріях, вивчення наявного і минулого, можливого і майбутнього. Якщо
простежити історію розвитку різних філософських систем, то не важко помітити, що вся її
тематика фактично зосереджена навколо центральної багатопланової проблеми «людина —
світ», яка має багато проявів, модифікацій: «суб’єктивне — об’єктивне», «матеріальне —
духовне», «природа — суспільство» тощо. Проблема «людина — світ» виступає як
універсальна і може розглядатися як загальна формула, смислова спрямованість,
зорієнтованість практично кожної філософської системи. Тому вона і становить основне
питання філософії. «Велике основне питання всієї, особливо новітньої, філософії є питання
про відношення мислення до буття...» Філософи поділилися на два великі табори залежно від
того, як відповідали вони на це питання.
Від філософії відокремився ряд наук, проте чільне місце в системі теоретичної
підготовки у вищій, особливо університетській, освіті зберігається за філософією. Сьогодні
філософія, як навчальна дисципліна, покликана прищепити студентові вузу:
а) здатність до проблематизації — уміння ставити питання, розглядати парадокси,
альтернативи, протиріччя;
б) здатність давати визначення — переходити від семантичного до
концептуального аналізу понять;
в) здатність формулювати, впорядковувати, послідовно аналізувати свої думки.
Філософія як навчальна дисципліна:
а) базується на основних аспектах теоретичних знань студентів;
б) закладає основи методології пізнання основ виробничої діяльності та аналізу, сприяє
усвідомленню наукових можливостей людства;
в) розглядає сутнісний філософський зв’язок між людством, освітою, соціальним
прогресом та медичною наукою.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення докорінних проблем буття
світу та людини, вирішення яких сприятиме утвердженню загальнолюдських цінностей.
Філософія розвиває послідовне плюралістичне мислення у студентів, формує науковий
світогляд майбутніх медиків, що дозволить якісно здійснювати свої обов׳язки, гуманно
ставитися до оточуючих, розуміти місце особистості в суспільстві.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах,

які зараховуються студентам при отриманні позитивних оцінок на поточних заняттях та при
успішному складанні підсумкового контролю.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, семінарські заняття,
самостійна робота студентів, підсумкові заняття.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними
цілями. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести, письмові
роботи, творчі роботи.
Підсумковий контроль проводиться після завершення курсу практичних занять. Оцінка
успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою і
має визначення за системою EСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite): ґрунтується на вивченні студентами правознавства,
суспільствознавства («Людина і суспільство»), історії України та української культури..
Постреквізити (Postrequisite): при вивченні курсу «Філософія» сприятливим чинником є
взаємодія із гуманітарними дисциплінами «Соціологія та медична соціологія», «Основи
економічної теорії», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», а також з такими
нормативними дисциплінами та курсами за вибором як «Безпека життєдіяльності»,. «Основи
біоетики та біобезпеки», «Психологія здоров'я людини» тощо.

3. Мета курсу:
світоглядно-методологічна підготовка студентів-стоматологів, формування їх філософської
культури як теоретичного підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів та
актуалізація національної свідомості майбутньої лікарської еліти.

4. Результати навчання дисципліни:
формування культури особистості, майбутнього лікаря на засадах гуманізму та
загальнолюдських цінностей, за умов оволодіння базовим набором загальних та спеціальних
компетентностей, теоретико-методологічними знаннями з дисципліни та практичними
вміннями і навичками.
Студент у ході вивчення курсу повинен знати:
- методологію наукового пізнання;
- методи застосування знань при вирішенні як теоретичних так і практичних питань;
- знати основні принципи та норми етики при веденні полеміки;
- права і обов’язки людини і громадянина, а також способи їх захисту;
- знати шляхи формування та розвитку громадянського суспільства;
- моральні, культурні, наукові цінності і досягнення та перспективи людства та українського
суспільства; - знати філософські закономірності розвитку суспільства.

Студент повинен уміти:
- аналізувати отриману інформацію;
- бути толерантним та комунікаційним;
- обирати способи та стратегії отримання різноманітної інформації у професійній
діяльності;
- використовувати знання у формуванні життєвої позиції та світорозуміння;
- використовувати знання при різноманітних практичних ситуаціях;

- шукати та нагромаджувати інформацію про знання людства;
- застосовувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства у формуванні
життєвої позиції та світорозуміння, і відповідно до цього обирати засоби та стратегії
спілкування для забезпечення ефективного результату та вирішення наукових та соціальних
проблем.

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 2 курсу
Тематика практических занятий для студентов 2 курса
Subjects of practical employment for the students of 2 courses
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a theme of practical employment

Світогляд людини і філософія
Мировоззрение человека и философия
Philosophy and outlook of people
Основні школи та вчення філософії стародавньої Індії та Китаю
Основные школы та учения философии древней Индии и Китая
Main schools and teachings in philosophy of ancient India and China
Філософія стародавньої Греції
Философия древней Греции
Ancient Greek philosophy
Особливості та нові філософсько-релігійні проблеми філософії
Середньовіччя
Особенности и новые философско-религиозные проблемы философии
Средневековья

Philosophy of Middle Ages. Peculiarity of religion philosophy
Проблема методу пізнання у філософії епохи Відродження та Нового часу
Проблема метода познания в философии эпохи Возрождения и Нового времени
Discuss about methodology of cognition in philosophy of Renaissanse and New
ages
Особливості німецької класичної філософії
Особенности немецкой классической философии
Peculiarity of Classical German philosophy
Сучасна епоха та її відображення у філософії. Некласична філософія
Современная эпоха и её отражение в философии. Неклассическая
философия
Representation of modern time in philosophy. Modern non classic philosophy
Філософська проблема буття
Проблема бытия в философии
Being as philosophical topic
Підсумковий контроль
Итоговый контроль
Final control

Годин
Часов
Hours

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аудиторна робота / Аудиторная работа/ Classroom work

18

Самостійна робота / Самостоятельная работа / Individual work

62

Лекції / Лекции / Lectures

10

Всього. Всего. At all.

90

Тематика лекцій
/ Тематика лекций / Topic of lectures

№

Тема лекції
Тема лекции
Topic of lectures

Кількість
годин
Кол-во
часов
Duration

Філософія та її предмет
1

проф. С. В. Черкасов

Философия и её предмет

as. prof. T. R. Bednarchyk
проф. С. В. Черкасов

Философия древней Греции

Немецкая классическая философия

as. prof. T. R. Bednarchyk
проф. С. В. Черкасов

Современная западная философия

as. prof. T. R. Bednarchyk
проф. С. В. Черкасов

as. prof. T. R. Bednarchyk
проф. С. В. Черкасов

Буття. Матерія. Свідомість

Бытие. Материя. Сознание
Being. Matter. Consciousness

доц. Д. М. Калач

2

Modern philosophy of the West

5

доц. Д. М. Калач

2

Classical German philosophy
Сучасна західна філософія
4

доц. Д. М. Калач

2

Ancient Greek philosophy
Німецька класична філософія
3

доц. Д. М. Калач

2

Philosophy and subject of philosophy
Філософія стародавньої Греції
2

Лектор
Лектор
Lector

доц. Д. М. Калач

2

as. prof. T. R. Bednarchyk

Перелік тем для самостійної роботи студентів
Перечень тем для самостоятельной работы студентов
Subjects of individual work
№

1

2

3

4

Назва теми
Название темы
The name of a theme

Філософія та її предмет. Світогляд людини і філософія
Мировоззрение человека и философия
Philosophy and outlook of people
Основні школи та вчення філософії стародавньої Індії та Китаю
Основные школы та учения философии древней Индии и Китая
Main schools and teachings in philosophy of ancient India and China
Філософія стародавньої Греції.
Философия древней Греции
Ancient Greek philosophy
Особливості та нові філософсько-релігійні проблеми філософії
Середньовіччя
Особенности и новые философско-религиозные проблемы
философии Средневековья
Philosophy of Middle Ages. Peculiarity of religion philosophy

Годин
Часов
Hours

6

6

6

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Гуманістичний та пантеїстичний напрямки філософії епохи
Відродження
Гуманистическое и пантеистическое направления в философии
эпохи Возрождения
Humanist and pantheistical purposefulness in philosophy of Renaissance
epoch
Проблема методу пізнання у філософії Нового часу
Проблема метода познания в философии Нового времени
Discuss about methodology of cognition in philosophy of New ages
Філософія французького Просвітництва
Французская философия эпохи Просвещения
Philosophy of French Enlightenment
Німецька класична філософія
Немецкая классическая философия
Peculiarity of Classical Germany philosophy.
Сучасна епоха та її відображення у філософії. Некласична
філософія
Современная эпоха и её отражение в философии. Неклассическая
философия
Representation of modern time in philosophy. Modern non classic
philosophy
Вітчизняна філософія
Украинская философия
Ukrainian philosophy
Філософська проблема буття
Проблема бытия в философии
Being as philosophical topic
Філософська проблема пізнання світу
Проблема познания мира в философии
Cognition as philosophical topic
Підсумковий контроль
Итоговый контроль
Final control

2

4

2

4

4

8

6

6

4

Перелік питань для
проведення диференційного заліку з
філософії
1. Суб’єктивний ідеалізм Й.Г.Фіхте.
2. Предмет філософії та коло її проблем.
3. Французька Просвіта ХVIII ст. Етапи розвитку її філософії.
4. Поняття світогляду та його структура.
5. Характерні риси філософії стародавньої Греції та основні етапи її розвитку.
6. Поняття свідомості, структура свідомості, види свідомості.
7. Кант – засновник класичної німецької філософії. Філософська позиція І. Канта.
8. Міфологія як історичний тип світогляду.
9. Ранній, досократівський період філософії стародавньої Греції, основні школи та
вчення.
10. Буття як вихідна філософська категорія. Різновиди буття.
11. Ф. Бекон – засновник філософії Нового часу та
експериментального
природознавства. Філософія Ф. Бекона.
12. Релігія як історичний тип світогляду.

13. Філософія Платона.
14. Рух, простір і час як форми існування матерії, їх єдність та взаємодія.
15. Елейська школа філософії. Проблеми буття та руху.
16. Поняття зв’язку та закону. Класифікації зв’язків і законів.
17. Філософія Арістотеля.
18. Різновиди світогляду та їх характеристика.
19. Натурфілософія та система трансцендентального ідеалізму Ф.В.Й.Шеллінга.
20. Основні принципи діалектики та їх характеристика.
21. Характерні риси філософії середньовіччя. Нові філософські проблеми.
22. Проблеми методу у філософії. Функції філософії.
23. Пізній період філософії стародавньої Греції, період занепаду, еллінізму. Основні
філософські течії.
24. Поняття безсвідомого. Свідомість і безсвідоме.
25. Особливості схоластичної філософії. Суперечка про універсалії. Реалізм і
номіналізм.
26. Поняття пізнання, структура пізнання. Суб’єкт і об’єкт пізнання.
27. Філософія Демокріта, його вчення про атоми і причинність.
28. Специфіка наукового пізнання. Рівні наукового пізнання.
29. Філософія Піфагора.
30. Основні форми наукового пізнання та їх взаємозв’язок .
31. Філософія Сократа.
32. Основні питання філософії, його дві сторони та їх рішення.
33. Філософія епохи Відродження.
34. Гносеологія як розділ філософії.
35. Дуалістична позиція Р.Декарта у філософії, його вчення про вроджені ідеї.
36. Основні методи наукового пізнання.
37. Характерні риси філософії Нового часу.
38. Поняття практики. Види практики, місце практики у пізнанні.
39. Філософія Г.С. Сковороди: онтологія та кордоцентризм. Вчення про «сродну
працю».
40. Релігія як історичний тип світогляду.
41. Характерні риси сучасної некласичної філософії.
42. Філософське вчення про істину.
43. Об’єктивно-ідеалістична філософія Г.В.Ф. Гегеля, його система та метод.
44. Категорії одиничного, особливого та загального.
45. Релігійно-філософські течії некласичної філософії.
46. Методи емпіричних досліджень та їх характеристика.
47. Філософія Епікура.
48. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
49. Неопозитивізм та еволюція його розвитку.
50. Природа і суспільство, історія їх взаємодії.
51. Філософія стоїцизму.
52. Проблема причинності у філософії та медицині.
53. Філософія Б. Спінози.
54. Аксіологія як розділ філософії.
55. Персоналізм як релігійно-філософська течія.
56. Антропологічний матеріалізм Л.Фейербаха.
57. Поняття істини. Діалектика абсолютної та відносної істини.
58. Формування філософсько-наукового поняття матерії.
59. Неотомізм і тейярдизм як релігійно-філософські течії.
60. Проблема походження свідомості.

Final control of Philosophy
Main questions:
1.
What is philosophy?
2.
The branches of philosophy.
3.
What are the sources of philosophy?
4.
Metaphysics.
5.
Logic.
6.
The essence of outlook.
7.
Mythology.
8.
Philosophy and religion.
9.
Philosophy and science.
10.
Philosophy and medicine.
11.
Philosophy and culture.
12.
Ancient Indian philosophy.
13.
Chinese philosophy.
14.
The First Philosophy School of the Ancient Greece.
15.
Pythagorean philosophy.
16.
Democritean philosophy.
17.
Socratic philosophy.
18.
Plato's philosophy.
19.
Aristotle's philosophy.
20.
What is considered to be the source of philosophy by Plato and Aristotle?
21.
Neoplatonism.
22.
Epicureanism.
23.
Cynics and his ideology.
24.
Stoics philosophy.
25.
Christian religion philosophers in Middle Ages (476-1453).
26.
Thomas Aquinas (1225 — 1274).
27.
Islamic philosophy in Middle Ages (476-1453).
28.
Mysticism as philosophical topik.
29.
The philosophy of Renaissance.
30.
Humanism as ideology in Renaissance.
31.
Neoplatonism of Renaissance.
32.
Metaphysics of Renaissance.
33.
Rationalism in philosophy of New Time (XVII – XIX cc).
34.
Philosophy of R.Descartes.
35.
Pantheism in philosophy of B.Spinoza.
36.
Monadology of G.Leibniz.
37.
Empirism in philosophy of New Time (XVII –XIX cc).
38.
Philosophical ideas of T. Hobbes.
39.
Conceptions of G.Berkeley.
40.
Epistemology of D.Hume.
41.
Characteristic on Classical Germany philosophy.
42.
G.Hegel (1770-1831). Meaning of Hegel`s philosophy.
43.
Philosophical ideas of I.Kant (1724-1804).
44.
What is the trinity of philosophy questions determined by Kant? How do you
understand them?
45.
Naturphilosophy and transcendental idealism in philosophy of F.W.J.Schelling.
46.
Idealism in philosophy of J.G.Fichte.
47.
Materialism as philosophical conception.
48.
Marxian philosophy.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Existentialism as modern philosophy.
Logical positivism.
Neotomizm as modern religious direction in philosophy.
Teyyardizm as kind of modern philosophy.
General conceptions of Ukrainian philosophy.
Philosophy of H.Skovoroda.
Philosophy of T.Shevchenko.
What is philosophical skepticism?
Being and forms of matte.
Individual and social consciousness.
What is philosophical dialectic?
Cognition as philosophical topic.

Перечень вопросов для
проведения дифференциального зачета по философии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Субъективный идеализм Й.Г. Фихте.
Предмет философии и круг её проблем.
Французское Просвещение ХVIII ст. Этапы развития её философии.
Понятие мировоззрения и его структура.
Характерные черты философии древней Греции и основные этапы её развития.
Понятие сознания, структура сознания, виды сознания.
Кант – основоположник классической философии. Философская позиция И.

Канта.
8.
Мифология как исторический тип сознания.
9.
Ранний досократовский период философии древней Греции. Основные школы
и учения.
10.
Бытие как исходная философская категория. Разновидности бытия.
11.
Ф. Бекон – основатель философии Нового времени и экспериментального
природоведения. Философия Ф. Бекона.
12.
Религия как исторический тип мировоззрения.
13.
Философия Платона.
14.
Движение, пространство и время как формы существования материи, их
единство и взаимодействие.
15.
Элейская школа философии. Проблемы бытия и движения.
16.
Понятие связи и закона. Классификация связей и законов.
17.
Философия Аристотеля.
18.
Разновидности сознания и их характеристика.
19.
Натурфилософия и система трансцендентального идеализма Ф.В. Шеллинга.
20.
Основные принципы диалектики и их характеристика.
21.
Характерные черты философии средневековья. Новые философские проблемы.
22.
Проблема метода в философии. Функции философии.
23.
Поздний период философии древней Греции, период упадка, эллинизма.
Основные философские течения.
24.
Понятие бессознательного . Сознание и бессознательное.
25.
Особенности схоластичной философии. Дискуссия про универсамы. Реализм и
номинализм.
26.
Понятие познания, структура понятия. Субъект познания.
27.
Философия Демокрита, его учение про атомы и причинность.
28.
Специфика научного познания. Уровни научного познания.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
труде».
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Философия Пифагора.
Основные формы научного познания и их взаимосвязь.
Философия Сократа.
Основные вопросы философии, две их стороны и их решение.
Философия эпохи Возрождения.
Гносеология как раздел философии.
Дуалистическая позиция о врождённой идее.
Основные методы научного познания.
Характерные черты философии Нового времени.
Понятие практики. Виды практики, место практики в познании.
Философия Г. Сковороды: онтология и кордоцентризм. Учение о «сродном
Религия как исторический тип мировоззрения.
Характерные черты современной неклассической философии.
Философское учение об истине.
Объективно-идеалистическая философия Г.В. Гегеля, его система и метод.
Категории единичного, особенного и общего.
Религиозно-философские течения неклассической философии.
Методы эмпирических исследований и их характеристика.
Философия Эпикура.
Глобальные проблемы современности и пути их решения.
Неопозитивизм и эволюция его развития.
Природа и общество, история их взаимодействия.
Философия стоицизма.
Проблема причинности в философии и медицине.
Философия Б. Спинозы.
Аксиология как раздел философии.
Персонализм как религиозно-философское течение.
Антропологический материализм Л. Фейербаха.
Понятие истины. Диалектика абсолютной и относительной истины.
Формирование философско-научного понятия материи.
Неотомизм и тейярдизм как религиозно-философское течение.
Проблема происхождения сознания.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна
8. Методи навчання:
Мовні:
лекція, розповідь, розбір, опис, доповідь, бесіда, дискусія.
Наочні: демонстрування портретів, репродукцій, фотографій, документів, книг, таблиць,
схем, застосування мультимедійних засобів (демонстрування презентацій,
відеофільмів, відеолекції).
Практичні методи: праця з текстом, складання конспектів, тез, таблиць, схем, доповідей,
порівняння, аналіз статистичних даних, використання та складання словників,
ситуаційні завдання, написання і захист творчих робіт (есе).
9. Методи контролю та критерії оцінювання
Методи контролю: усні, практичні; фронтальні, групові, індивідуальні; пошукові,
творчі; програмні питання практичних занять та самостійної роботи студента, питання
диференційного заліку.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно
конкретним цілям теми. Тема самостійної роботи включається до поточного контролю і
оцінюється на занятті як показник набуття студентом глибоких знань.
Оцінювання поточної навчальної діяльності. При засвоєнні кожної теми за поточну
навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою,
які потім конвертуються у бали.
Критерії оцінювання поточної навчальної роботи студента:
оцінка "відмінно" – студент має системні знання, вміє їх самостійно набувати,
представляє неординарні судження щодо історичних та соціально-економічних процесів та
явищ, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу, логічно
та творчо викладає матеріал, вміє аргументовано застосовувати вивчений матеріал, вільно
оперує інформаційно-пошуковими технологіями, самостійно вирішує 90–100% пакету
завдань;
оцінка "добре" – студент має повні знання історичних та соціально-економічних подій
і процесів, робить аргументовані висновки, самостійно складає таблиці та схеми, вільно
оперує вивченим матеріалом, формулює і чітко аргументує власну думку, чітко тлумачить
наукові поняття і категорії, вміє підготувати творчу роботу, здатен на рецензію відповіді
іншого студента, виконує 70–90 % пакету завдань;
оцінка "задовільно" – студент загалом правильно відтворює логіку подій і явищ, здатен
з допомогою викладача скласти план виступу, розуміє причинно-наслідкові звʼязки, може
використовувати термінологію, самостійно відтворює до половини навчального матеріалу,
може поверхово аналізувати події та явища, допускає при відповіді помилки та неточності,
слабко орієнтується в поняттях, здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання,
виконує 50–70 % пакету завдань;
оцінка "незадовільно" – студент має початковий рівень знань, фрагментарні і
недосконалі навички в роботі, самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає
значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, відтворити окремі
частини теми, відсутні сформовані уміння та навички, може самостійно знайти відповідь у
тексті, виконує 20–50 % пакету завдань.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів оцінюється
на кожному практичному занятті у відповідності до змісту теми. Знання додаткових теми
самостійної роботи оцінюються під час проведення підсумкового контролю.
Оцінювання індивідуальної роботи студента. Бали за індивідуальні завдання
нараховуються лише при успішному їх виконанні та обговоренні. Кількість балів, яка
нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їх об'єму та значимості і
становить 6–12 балів. 6 балів додаються до оцінки за підготовку творчих робіт (есе) та
відповідні виступи, за виготовлення альбомів, таблиць, ілюстрацій, презентацій
мультимедійного забезпечення та відеофільмів, 8 – за участь у внутрішньовузівських
олімпіадах та студентських наукових конференціях з наявністю друкованої роботи, 10 – за
участь у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжнародних наукових студентських
конференціях з наявністю друкованої роботи, 12 – за призові місця на міжвузівських і
міжнародних студентських наукових конференціях з наявністю друкованої праці.
Підсумковий контроль здійснюється на останньому аудиторному занятті у вигляді
комплексних завдань.
Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі
Знання студентів з філософії оцінюються за критеріями, сформульованими на основі
загальнодержавних освітніх вимог та сучасних педагогічно-дидактичних принципів навчання,
а також з урахуванням особистого інтересу студента до предмету.
Оцінка “Відмінно” виставляється тим студентам, які дали не менш як 90% правильної
відповіді, засвідчили високий рівень мислення, самостійно та логічно довели вміння
оперувати вивченим матеріалом, точно використовувати філософську термінологію,
продемонстрували високу культуру мови та грамотність, виконували індивідуальну роботу.

Оцінка “Добре” виставляється студентам, які дали 80–70% правильної відповіді, не
допустили істотних неточностей, вільно оперують вивченим матеріалом, але їх знання до
певної міри звужені, немає достатньо вільної аргументації, хоча висновки зроблені правильно.
Оцінка “Задовільно” виставляється при умові 60–50% правильної відповіді, при цьому
студент виявляє розуміння наукових проблем філософії, певну самостійність при викладі
матеріалу, але питання знає поверхово, висновки робить невпевнено, допускає неточності,
порушує послідовність викладу матеріалу. Культура мови і грамотність мають певні вади.
Оцінка “Незадовільно” виставляється тим студентам, які засвоїли менше 50%
матеріалу, не змогли дати чітку відповідь на контрольні питання, допустити суттєві змістовнологічні і стилістичні помилки або зовсім не змогли висвітлити питання. Культура мови низька.
Оцінка за диференційний залік відповідає шкалі:
Оцінка «5» – 80-71 балів
Оцінка «4» – 70-61 балів
Оцінка «3» – 60-50 балів
Оцінювання з дисципліни. Кінцева оцінка визначається як сума балів за поточну
успішність, підсумковий контроль та індивідуальну роботу студента. Допуск до складання
підсумкового контролю надається студентам, які отримали позитивні оцінки, не мають
пропущених занять, або вчасно їх відпрацювали. Мінімальна поточна кількість балів, яку
повинен набрати студент для отримання допуску підсумкового контролю дорівнює 72 балам,
що відповідає середній оцінці «3» за поточну успішність. Наявність «2» за практичне заняття
не позбавляє студента можливості отримати допуск до складання підсумкового контролю,
якщо середній бал всіх практичних занять буде складати 3,0 та більше. Допуск не надається,
якщо середній бал складає менше 3,0 та за наявності пропущених занять. Студенту
рекомендується відпрацювати пропущені заняття та негативні оцінки для отримання допуску.
Підсумковий контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів.
Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як сума балів за поточну
успішність (72–120 балів) плюс сума балів підсумкового контролю (50–80 балів) з додаванням
заохочувальних балів за виконану індивідуальну самостійну роботу (1–12 балів) та в сумі
складає максимально 200 балів.
10. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційний залік
11. Мова навчання: українська, російська, англійська.
12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти
КОНВЕРТАЦІЯ БАЛІВ поточної навчальної діяльності відбувається згідно «Шкали
перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів)», яку було прийнято рішенням
Вченої ради ВНМУ, протокол № 2 від 28.09.10.
5,00 4,96 4,92 4,87 4,83 4,79 4,75 4,71 4,67 4,62 4,58 -

120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110

4,50 4,46 4,42 4,37 4,33 4,29 4,25 4,21 4,17 4,12 4,08 -

108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98

4,00 3,96 3,92 3,87 3,83 3,79 3,75 3,71 3,67 3,62 3,58 -

96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86

3,50 3,46 3,42 3,37 3,33 3,29 3,25 3,21 3,17 3,12 3,08 -

84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74

3,00 2,96 2,92 2,87 2,83 2,79 2,75 2,71 2,67 2,62 2,58 -

72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62

2,50 2,46 2,42 2,37 2,33 2,29 2,25 2,21 2,17 2,12 2,08 -

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50

2,00 1,96 1,92 1,87 1,83 1,79 1,75 1,71 1,67 1,62 1,58 -

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38

4,54 - 109

4,04 - 97

3,54 - 85

3,04 - 73

2,54 - 61

2.04 - 49

1,54 - 37

В бали перераховується середня оцінка за поточну успішність. Середня оцінка вираховується до сотих.

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку може набрати студент за поточну
успішність при вивченні дисципліни – 120.
МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку студент повинен набрати за поточну
успішність з дисципліни для допуску до підсумкового контролю – 72.
МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – 80.
Підсумковий контроль (ПК) зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів.
ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни,
визначається як сума балів за поточну успішність (до 120 балів) плюс сума балів підсумкового
контролю (50–80 балів) з додаванням заохочувальних балів за виконану індивідуальну
самостійну роботу (6–12 балів) та в сумі складає максимально 200 балів.
МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку може набрати студент з предмету – 200.
МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку студент повинен набрати при вивченні
предмету – 122.
Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS
таким чином:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ЕСТS

180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99
120-140,99

А
В
С
D
E
E
FX
F

Оцінка за національною шкалою
для заліку
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

зараховано
не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

12. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;,
Статуту ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ, Положення про
організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Кодексу академічної
доброчесності, Положення безпеки про порядок проведення навчання і перевірки знань.
13. Перелік навчально-методичної літератури
Основна (базова)
Академічне релігієзнавство. Підручник, за ред. А. М. Колодного. – Київ, 2000.
Бичко І. В. та ін. Філософія. Курс лекцій. – К., 1994.
Виндельбанд В. История древней философии. – К., 1995.
Введение в философию: учебник для вузов в 2-х частях, ч. І, гл. І. – М., 1989.
Гаєр, Манфред. Світ Канта: Біографія /З німецької переклав Л. Харченко. – К.:
Юніверс, 2007. – 336 с.
6. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996. – 288 с.
7. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том четвертий.
1.
2.
3.
4.
5.

Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. —
К.: Дух і Літера, 2016. — 440 с. Мова укр.
8. Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.
9. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 447 с.
10. Кононенко Т. Індійська філософія. – Харьків: Фоліо, 2019. – 144 с.
11. Кушаков Ю. В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. – К.: Центр
навчальної літератури, 2006. – 572 с.
12. Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема //Вопросы философии.
– 1996. – №10.
13. Надольний І. Ф. та інші. Філософія. Навчальний посібник. Частина І, ІІ. – К., 2002.
14. Огородник . В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні: Курс
лекцій. – К., 1999.
15. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник. – 3-тє вид. – Львів,
2005.
16. Попов М. В. Філософія: підручник. – К.: ВСВ «Медицина», 2011.
17. Причепій Є. та інші. Філософія: посібник. – К., 2001.
18. Спиркин А. Г. Основы философии: Учебное пособие. Гл. 1. – М., 1988, 2002.
19. Степанов В. Філософія: Навчальний посібник. Вступ. – Вінниця, 2001.
20. Татаркевич В. Історія філософії, т. 1. Антична і середньовічна філософія. – Львів,
1999.
21. Філософія: Навчальний посібник /За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид. – К.: Віктор,
2006.
22. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів /кол.авторів за
ред. Л. В. Губерського. – Харків: Фоліо, 2013.
23. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.
24. Черкасов С. В. Теорія пізнання і лікарська діагностика. – К.-П., 1999.
25. Ярошовець В.І. Людина і пізнання: монографія. – К.: Сузір’я, 2008. – 242 с.
26. Gregory J. The Neoplatonists. – London, 1999. – 208 p.
27. Kenny A. The Oxford history of western philosophy. – Oxford Univercity Press, USA,
2000. – 464 p.
28. Petrushenko V., Petrushenko O. Lektures in philosophy. Tutorial Book in English. –
Lviv: “Magnolia 2006”, 2018. – 284 p.
29. The Little Book of Philosophy. - DK (Dorling Kindersley), 2018. – 212 p.
30. Philosophy of Mind in Antiquity: The History of the Philosophy of Mind. – London:
Edited By John E. Sisko, 2018. – 338 p.
31. Philosophy of Mind in the Late Middle Ages and Renaissance. – London: Edited By
Stephan Schmid, 2018. – 322 p.
32. Rosenberg A., Mcіntyre L. Philosophy of Science. – New York, 2019. – 308 p.
Допоміжна
1. Аристотель. Метафизика. – Кн. 1 (гл. І-IV) // Сочинения. В 4 т. – Т. 1. – М., 1995.
2. Богачов А. Філософська герменевтики. Навчальний посібник. – К.: Видавництво
«Курс», 2006. – 405 с.
3. Горский Д. П. О критериях истины (К диалектике теоретического знания и
общественной практики) //Вопросы философии. – 1998. – №2.
4. Лой А. М. Проблема свідомості: історичність досвіду //Філософська і соціологічна
думка. – 1992. – №7.
5. Мілль Д. Про свободу. Есе /Пер. з англ. – К., 2001.
6. Соціально-філософські та етичні проблеми медицини: Навч. посібн. /За ред.
А. П. Алексеенко, В. М. Лісового. – Харків: Колегіум, 2010.
7. Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика. – М.-Харьков, 1999.
8. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1991.

9. Шевченко В. І. Концепція пізнання в українській філософії. – К., 1993.
10. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 2003.
11. Ярошевець В. І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму:
підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. –
263 с.
12. Dennis Des Chene. Descartes' Natural Philosophy. – London, 2000. – 784 p.
13. Keith E. Yandell. Philosophy of Religion. – New York, 2016. – 342 p.
14. Philosophy of Mind in the Early and High Middle Ages. – London: Edited By Margaret
Cameron, 2018. – 304 p.
15. Shand J. Philosophy and Philosophers. – London, 1994. – 324 p.
16. Smith A. Philosophy in Late Antiquity. – London, 2004. – 168 p.
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