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КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber та Telegram(через створені групи, окремо через старосту 

групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення дисципліни: 

Природа та структура, ґенеза та розвиток наукового знання; ознаки та 

критерії науковості знання та пізнання. 

Пререквізити і постреквізити курсу (Місце дисципліни  в освітній 

програмі) 

Вивчення дисципліни «Теорія пізнання і фармація» предметно пов’язане 

зі знаннями таких дисциплін: «Філософія з циклом академічної доброчесності», 

«Логіка та системологія», «Основи біоетики та біобезпеки» тощо. Вивчення цієї 

дисципліни забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти до оволодіння 

такими різноплановими дисциплінами як «Основи наукових досліджень в 

фармації», «Фармакогнозія», «Психологія спілкування» тощо. 
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Мета курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія пізнання і фармація» є 

ознайомлення студентів з ключовими поняттями теорії пізнання; надання 

необхідного інструментарію для самостійної та освіченої рефлексії над 

епістемологічними проблемами сучасного наукового дискурсу. 

 

Завдання дисципліни: 

1. Ознайомити з поняттям знання як предметом дослідження 

епістемології. 

2. Дати уявлення о цілях, методах та концепціях сучасного наукового 

пізнання. 

3. Ознайомити із традиційними та сучасними проблемами теорії пізнання. 

4. Сформувати елементарні навички мета-наукової рефлексії з 

використанням базового епістемологічного тезаурусу. 

 

Очікувані результати 

За результатами вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні  

Знати: 

 основні уявлення про природу, походження, розвиток, структуру та 

види знання; 

 ознаки раціонального (зокрема наукового) знання; 

 критерії та концепції істини; 

 аргументи раціоналізму, емпіризму, скептицизму та агностицизму 

про цілі, методи досягнення та процедури обґрунтування знання; 

 основні концепції демаркації наукового та ненаукового пізнання; 

 зв’язки епістемології із сферою своєї професійної діяльності. 

 

Вміти: 

 використовувати базовий категоріальний апарат теорії пізнання; 

 аналізувати наявні джерела знання за ознаками раціонального 

знання; 

 диференціювати наукове та ненаукове знання; 

 відрізняти знання від його сателітів; 

 застосовувати епістемологічні поняття у своїй професійній 

діяльності. 

 

Володіти навичками: 

 коректного використання епістемологічного тезаурусу; 

 рефлексії над усними та письмовими текстами за специфічними 

ознаками раціонального (наукового) знання; 
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 оцінювання результатів наукового пізнання на істинність та 

обгрунтованність; 

 диференціації знання від віри, переконання, розуміння, осмислення 

etc. 

 необхідними для розуміння зв’язків основ теорії пізнання зі своєю 

професійною діяльністю. 

  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання 

Курс викладається у формах семінарських занять (16 год.), а також – 

через організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти (29 год.); всього 

– 45 год. (1,5 кредити). 

Вивчення дисципліни реалізується на основі таких методів навчання: 

- за домінуючими засобами навчання: вербальні, наочні; 

- складання графічних схем; 

- розв’язання творчих завдань; 

- тестування; 

- групові дискусії з проблемних ситуацій; 

- виконання письмових завдань; 

- індивідуально-контрольна співбесіда; 

- логічні вправи; 

- рольові (ділові) ігри; 

- ситуаційні завдання («кейс-метод»); 

- виконання індивідуальних досліджень; 

- проблемний метод навчання, який націлений на формування у 

здобувачів вищої освіти спроможності до діалогу та вміння відстоювати свою 

власну думку; 

- метод навчання «мозковий штурм», який спонукає здобувачів вищої 

освіти проявити творчий підхід і знайти альтернативні методи вирішення 

запропонованих завдань шляхом вільного вираження думок. 

 

Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Теорія пізнання як філософська дисципліна. Об’єкт та предмет 

епістемології. 

Тема 2. Класичні та сучасні концепції епістемології. 

Тема 3. Знання та його сателіти. Ознаки раціонального (наукового) 

знання. 

Тема 4. Критерії та концепції істини. Проблема демаркації наукового та 

ненаукового пізнання. 

Тема 5. Епістемологічні проблеми фармації. 
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Перелік рекомендованої літератури:  

а) основна:  

1. Даниляк Р.П. Гносеологія та епістемологія: курс лекцій. Івано-

Франківськ, 2016. URL: http://194.44.152.155/elib/local/2138.pdf 

2. Петрушенко В. Гносеологія та епістемологія: Навчальний посібник. 

Львів: Новий Світ – 2000, 2020. 209 с. 

3. Цофнас А.Ю. Філософія: гносеологія і методологія. Одеса.: Наука и 

Техніка, 2018. 152 с. 

 

б) додаткова: 

1. Цофнас А.Ю. Гносеология: учебное пособие / 2-те изд. – Одесса: Наука 

и техника, 2015. – 232 с. 

2. Цофнас А. Ю. Избранные статьи: метафизика и онтология, гносеология 

и методология, философская антропология и социальная онтология / Ред.-сост. 

Е. М. Иванова, Л. Л. Леоненко, Д. Н. Ляшенко / Отв. ред. А. П. Овчинникова. — 

Одесса : Издатель С. Л. Назарчук, 2020. — 308 с. 

3. Johansson L-G. Philosophy of science for scientists / Lars-G Johansson. – 

Cham: Springer IP, 2019. – 257 p. 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях відповідно 

до сформульованих завдань з кожної теми. При оцінюванні навчальної 

діяльності надається перевага стандартизованим методам контролю: усному 

опитуванню, структурованим письмовим роботам, дискусіям, ролевим іграм, 

доповідям, тестуванню. При засвоєнні кожної теми за поточну навчальну 

діяльність здобувачу вищої освіти виставляються оцінки за 4-бальною 

традиційною шкалою. Поточна успішність розраховується як середній 

поточний бал, тобто середнє арифметичне всіх отриманих здобувачем вищої 

освіти оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після 

коми, наприклад 4,75. 

Оцінювання поточного контролю з дисципліни: 

Оцінка «5» виставляється, якщо: 

Здобувач бере активну участь у семінарському занятті; демонструє 

глибокі знання, дає повні та детальні відповіді на запитання; бере активну 

участь у обговоренні проблемних ситуацій, користується додатковою 

навчально-методичною та науковою літературою; вміє сформувати своє 

ставлення до певної проблеми; висловлює власні міркування, наводить доцільні 

http://194.44.152.155/elib/local/2138.pdf
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приклади; вміє знаходити найбільш адекватні форми розв’язання 

суперечностей. 

Тестові завдання виконані в повному обсязі, всі 100% відповідей на 

запитання є правильними, відповіді на відкриті питання – повні та 

обґрунтовані. 

Здобувач вільно вирішує ситуаційні завдання, впевнено демонструє 

практичні навички за темою заняття та вірно інтерпретує отримані дані, 

висловлює власну креативну думку з теми завдання, демонструє творче 

мислення. 

Оцінка «4» виставляється, якщо: 

Здобувач бере участь у семінарському занятті; добре володіє матеріалом; 

демонструє необхідні знання, але дає відповіді на запитання з деякими 

помилками; бере участь у обговоренні проблемних ситуацій, користується 

основною навчально-методичною та науковою літературою; висловлює власну 

думку з теми заняття.  

Тестові завдання виконані в повному обсязі, не менш ніж 70% відповідей 

на запитання є правильними, відповіді на відкриті питання - загалом правильні, 

проте наявні деякі помилки у визначеннях. 

Здобувач вірно вирішує ситуаційні завдання, але допускає незначні 

неточності та демонструє більш стандартизовані практичні навички за темою 

заняття при вірної інтерпретації отриманих даних, висловлює власну думку з 

теми завдання, демонструє критичне мислення. 

Оцінка «3» виставляється, якщо: 

Здобувач іноді бере участь в семінарському занятті; частково виступає і 

задає питання; допускає помилки під час відповідей на запитання; показує 

пасивну роботу на семінарських заняттях; показує фрагментарні знання 

понятійного апарату і літературних джерел. 

Тестування виконано в повному обсязі, не менш ніж 50% відповідей є 

правильними, відповіді на відкриті питання - не логічні, з явними суттєвими 

помилками у визначеннях. 

Здобувач не достатньо володіє матеріалом для вирішення ситуаційних 

завдань, невпевнено демонструє практичні навички за темою заняття та 

інтерпретує отримані дані з суттєвими помилками, не висловлює свою думку з 

теми ситуаційного завдання. 

Оцінка «2» виставляється якщо: 

 Здобувач не бере участь у семінарському занятті, є лише 

спостерігачем; ніколи не виступає і не задає питання, незацікавлений у 

вивченні матеріалу; дає неправильні відповіді на запитання, показує 

незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. 

Тестування не виконано. Ситуаційне завдання не виконано. 
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Здобувач отримує залік за умови виконання вимог навчальної програми 

та за наявності середнього балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. 

Форми і методи підсумкового контролю 

Підсумковий контроль з дисципліни «Теорія пізнання і фармація» не 

передбачено. 

Отриманий середній бал за дисципліну шляхом його помноження на 40 

(отримана оцінка округлюється до цілих) конвертується в оцінку за 200-

бальною шкалою, яка, свою чергу, переводиться в традиційну оцінку з 

дисципліни за 4-бальною шкалою. 

Середній бал 

за 

дисципліну 

Оцінка з дисципліни за  

200-бальною шкалою 

Оцінка з дисципліни за  

4-бальною шкалою 

(традиційна оцінка) 

4,62–5,0 185–200 5 

3,77–4,61 151–184 4 

3,0–3,76 120–150 3 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, яка 

передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час 

поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. 

 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

 Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком з 

дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 
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 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або 

вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

 використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів 

або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, телефонів, 

смартфонів, планшетів тощо); 

 проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, заліку 

тощо; 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: підручник, зошит, словник, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідатиправилам,встановленимПоложенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу академічної 

етики та взаємин університетської спільноти Одеського національного 

медичного університету, Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі здобувачів вищої 

освіти, науковців та викладачів Одеського національного медичного 

університету. 
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