
Анотаціяз дисципліни «Теорія пізнання та медицина» 
спеціальності 222 « Медицина» 

Метою викладання навчальної дисципліни за вибором «Теорія пізнання 

та медицина» є світоглядно-методологічна підготовка студентів- медиків, 

становлення в них принципів теоретичного мислення як основи майбутньої 

науково-дослідної діяльності, формування свідомих аксіологічних настанов у 

практичній та науковій роботі. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни пов’язане зі 

знаннями філософських та гуманітарних дисциплін, особливо з філософією, 

логікою, біоетикою, етикою, естетикою тощо, та предметно інтегрується з ними. 

Програмні результати 

навчання:  

знати: 

> Знання основ логіки та діалектики; 

> Знання основних філософських понять; 

> Знати методи застосування практичних та теоретичних знань; 

> Знати основи історико- філософських вчень та основних проблем 

філософії; 

> Знати методи застосування знань при вирішенні практичних питань; 

> Знати глибину та обсяг засвоєного матеріалу; 

> Знати філософські напрями, школи, категорії, феномени, персоналії; 

> Знати найбільш відомих авторів, головні праці та визначити їх 

культурний статус; 

> Опанувати філософську методологію в підготовці наукових робіт, 

рефератів; 

> Знати специфіку філософії як форми суспільної свідомості, що розкриває 

сутність світу та створює раціональні передумови для осмислення 

людиною цілей і сенсу життя; 

> Знати процес розвитку природознавства та формування наукової картини 

світу закономірності культурно-історичного процесу; 

> Знати специфіку філософського знання, що розкриває граничні основи 

буття світу та людини, їх взаємозв’язку; 

> Знати причини та сутність глобальних проблем сучасної цивілізації, 

способи їх подолання; 

> Опанувати закони та принципи діалектичної логіки. 

вміти: 

> Вміти застосовувати отримані знання на практиці; 

> Вміти використовувати отримані знання при вирішенні різноманітних 

теоретичних та практичних питань; 

> Вміння використовувати теоретико- методологічні знання на практиці; 

> Вміння використовувати філософські знання та питання на практиці; 

> Вміти використовувати знання у формуванні життєвої позиції та 



світорозуміння; 

> Вміти перевіряти набуті знання в тестових вимірю- ваннях, контрольно- 

освітніх програмах, в дистанційному навчанні; 

> Вміти давати тлумачення, переходити від семантичного до 

концептуального аналізу; 

> Вміти акумулювати та креативно розвивати засвоєні знання; 

> Вміти самонавчатися, впорядковувати інформацію, аналізувати 

філософські тексти; 

> Вміти переводити засвоєні філософські знання в регістр осмислення 

проблем буття та професійної діяльності; 

> Вміти переходити від масиву природничих та культурно- історичних знань 

до їх концептуального філософського аналізу; 

> Вміти самостійно аналізувати складні явища соціокультурного життя та 

вибудовувати систему сенсів; 

> Вміти застосовувати філософську методологію для дослідження 

глобальних проблем цивілізації; 

> Вміти ставити філософського рівня запитання, розглядати парадокси, 

альтернативи, суперечності, тобто формувати навички логічного та 

діалектичного мислення. 

Зміст дисципліни: 

Тема 1. Теорія пізнання класична та некласична, її предмет. 

Сучасна теорія пізнання: загальна характеристика. Виникнення та 

формування теорії пізнання в період філософії Нового часу в працях класиків цієї 

епохи: Ф. Бекон, Р. Декарт. Особливості раціоналізму та емпіризму. 

Гносеологічна концепція Дж. Локка та його «tabula rasa». Порівняльний аналіз 

теорії пізнання Т. Г оббса та Дж. Локка. Монадологія Г. Лейбніца. Особливості 

теорії пізнання в німецькій класичній філософії. Особливості гносеології І. Канта 

та агностицизм. Поняття «гносеологічної робінзонади» та проблема її подолання. 

Проблема цінностей у пізнанні як форма вияву соціокультурної обумовленості 

пізнання. 

Тема 2. Пізнання та мова. 

Культурно-історична природа мови. Панорама концепцій щодо 

виникнення мови та її впливу на формування свідомості людини. Мова, текст та 

розвиток цивілізації: проблема тлумачення та розуміння історичного тексту. 

Проблема лінгвістичної відносності та її подолання. Мова науки: необхідність 

спеціальної наукової мови. Проблема штучних мов та мета їх створення. 

Структура мови та її вплив на світосприйняття. Гіпотеза Сепіра-Уорфа. 

Тема 3. Пізнаваність світу та проблема надійності знань. 

Суб’єкт та об’єкт наукового пізнання. Посередники пізнання: матеріальні 

та ідеальні. Змінність значень суб’єкт та об’єкт наукового пізнання. Скептичні та 

агностичні ідеї та проблема пізнаваності світу. Проблема соліпсизму в теорії 

пізнання. Проблема релятивізму та догматизму. Принцип вірогідності та 

діалектика можливого і дійсного. Проблема співвідношення знання та віри у 

філософії. 

Тема 4. Проблема істини. Наукове та ненаукове знання. 



Панорама концепцій істинності у гносеології. Діалектична єдність 

відносної та абсолютної істини. Вимоги істинності в медичній діагностиці. 

Наукове та позанаукове. Аналіз критерії науковості як філософська та 

методологічна проблема. Структура наукового знання - теоретичний та 

практичний рівні. Споглядання та абстрактне мислення. Раціональне та 

нераціональне для науки. Проблема позараціонального досвіду у гносеології: 

інтуїтивне, містичне, релігійне, екзистенційне знання. Проблема співвідношення 

істини та заблудження у медичній практиці. Творча природа пізнання. Природа 

наукової інтуїції. 

Тема 5. Особливості соціально- гуманітарного пізнання. Місце медицини у 

системі наук. Процес розвитку наукового пізнання як проблема. 

Специфіка гуманітарного знання. Пояснення соціальних явищ. 

Структуралізм як методологія соціально-гуманітарного пізнання. Г ерменевтика. 

Герменевтичне коло. Проблема тлумачення тексту. Соціально-гуманітарні 

аспекти медичного пізнання. Проблема пізнання історії та феномену історичного 

часу. Особливості сучасної філософії історії. Моделі розвитку науки: революція 

та еволюція. Роль особистого досвіду та інтуїції лікаря при постановці діагнозу. 

Теоретичне знання та діагноз. Гіпотетичний характер діагнозу. Аксіологічна 

складова у медичному пізнанні. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

90 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 години 

самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


