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І. Опис дисциплiни  
 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 
Навчальне навантаження з 

дисциплiни 
Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань   

(шифр, назва)           22 Охорона здоров'я  

Кiлькiсть кредитiв – 3 ЄКТС  Методи навчання 

 

Лекції, практичні 

заняття 

Спецiальнiсть 
(код, назва)  

227 Фізична реабілітація 

Загальна кiлькiсть годин – 90  

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 
(бакалавр/магiстр) 

Магістр 

Лекцiї: 

16 8 

Практичні заняття: 

Статус дисципліни 

(нормативна/вибiркова)     нормативна 

18 4 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом             1 (2015) 
- - Форми поточного 

контролю 

Модульні контрольні 

роботи 

Індивiдуальна робота: 

Семестр                  

  І сем. 

- - 

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:             24 година 
- самостiйна робота 34 годин 

56 - Форма пiдсумкового 

контролю 

 

Екзамен (письмовий)  

у І сем. 

Спiввiдношення аудиторних 
годин i годин СРС: 

Мова навчання  –    українська   

1 / 2 

 

2 / 1 Передумови навчання  –  шкільний 

курс етики 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни:  психологія здоров’я та біоетика.   

Мета і завдання навчальної дисципліни. Курс «Філософія здоров’я та біоетика» разом з 

іншими дисциплінами педагогічного напрямку складають теоретичну й методологічну 

основу підготовки фахівців спеціальності «Здоров’я людини. В курсі «Філософія здоров’я 

та біоетика» студентам надається можливість вивчення світоглядних, методологічних, 

ціннісних досліджень, на яких базується сучасне вчення про здоров’я. Будь-яке 

дослідження проблеми здоров’я, кожна практична дія, направлена на зміцнення здоров’я 

завжди основана на певних філософсько-світоглядних знаннях, теоріях про Природу і 

Людину. Філософія здоров’я визначає загальні ідеї збереження та зміцнення здоров’я, які 

виступають стрижнем не тільки в галузі медико-філософської проблематики, але і в житті 

кожної людини. Філософія здоров’я у наш час виступає також основою формування 

людського духу, загальнолюдської освіти і виховання, в основі яких гуманізм, чесність та 

милосердя, так необхідні в підготовці вчителя основ здоров’я. У програмі передбачено 

паралельне вивчення лекційного курсу та проведення практичних занять. 

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Знати:  

- базові та професійно-профілюючі теоретичні 

основи філософії здоров’я; 

- загальний вміст основних основних понять 

щодо здорового способу життя. 

Вміти:  

- оперувати поняттєво-категоріальним апаратом; 

- аналізувати, систематизувати і класифікувати 

теоретичні підходи та отримані дані. 

- здатність та готовність до 

розуміння сучасних 

концепцій картини світу на 

основі сформованого 

світогляду; 

- здатність та готовність до 

проведення бібліографічної 

та інформаційно-пошукової 

роботи 



- здатність та готовність до 

оволодіння культурою 

наукового мислення, 

узагальнення, аналізом та 

синтезом фактів та 

теоретичних положень 

2. Знати: 

 предмет, об’єкт та методи філософії 

здоров’я; 

 еволюцію поглядів на здоров’я та 

здоровий спосіб життя від стародавніх 

часів до сучасності; 

 основи біоетики. 

 Вміти:  

 застосовувати набуті теоретичні знання у 

майбутній роботі вчителя основ здоров’я; 

 актуалізувати знання, навички і вміння, 

висовувати гіпотези та приймати рішення щодо 

підтримки здорового способу життя. 

- готовність до активної 

комунікації та інформаційно-

аналітичної діяльності; 

- уміння формулювати цілі, 

розробляти стратегії і план 

навчання, вибирати та 

використовувати сучасні 

технології навчання, 

забезпечувати системність 

уявлення навчального 

матеріалу; 

- здатність до 

самовдосконалення та 

саморозвитку на основі 

рефлексії своєї діяльності; 

 

 
ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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 Модуль 1. Предмет, об’єкт 

та методи філософії 

здоров’я. Розвиток 

філософських поглядів на 

проблему здоров’я від 

стародавніх часів до 

сучасності 

         

1 Предмет, об'єкт та методи 

філософії здоров’я. 

11 7 4 1      

2 Розвиток філософських 

поглядів на проблему 

здоров'я від стародавніх  

часів до сучасності. 

18 12 6 20    

 Модуль 2. Філософія – 

методологічна основа 

валеології. 

         



3 Діалектика і метафізика як 

концепція розвитку 

6 2 4 4      

4 Категорії діалектики та їх 

методологічна функція. 

4 2 2 4      

5 Філософія свідомості. 4 2 2 6      

6 Соціально - біологічні 

проблеми здоров’я та 

хвороби. 

4 2 2 6      

7 Філософія людини та 

філософія здоров’я. 

4 2 2 4      

Разом: 45 22 23 45      

 
ІV. Змiст дисциплiни 

 
№  

з/п 

3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 
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Модуль 1. Предмет, об’єкт та методи валеософії. Розвиток 

філософських поглядів на проблему здоров’я від стародавніх часів до 

сучасності. 

 

Тема 1. Предмет, об'єкт та методи філософії здоров’я. 

Змiст теми:  

Філософія здоров'я людини. Теоретичний аналіз концепції здоров'я в 

філософії і медицині. Здоров'я в системі детермінаційних зв'язків. 

Методи валеософії, - індукція переліку, фальсифікація. Медико-

біологічне та філософське поняття здоров'я та здорового способу 

життя. Валеологічні концепції (біхевіористична, системна, 

психоаналітична, когнітивна, гуманістична, екзистенціальна 

валеологія).Сучасні проблеми філософії здоров’я. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья: Учебное пособие. 

— СПб., 1998. 

2. Личность и условия ее развития и здоровья / Под ред. Г. С. 

Никифорова, Л. А. Коростылевой.-СПб., 1999. 

3. Брехман И. И. Валеология — наука о здоровье. — М., 1990. 

4. Васильева О. С, Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека 

(эталоны, представления, установки): Учебное пособие. — М., 2001. 

5. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья. — СПб., 1999. 

6. Никифоров Г. С. Здоровье как системное понятие // Психология 

здоровья /Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб., 2000. 

7. Никифоров Г. С. Психология здоровья: Учебное пособие. — СПб., 

2002. 

8. Ходырева Я. В. Психологические факторы здоровья // Актуальные 

проблемы практической психологии. — СПб., 1992. 

9. Ходырева Н. В. Психологический аспект формирования здорового 

образажизни // Психологическое обеспечение профессиональной 

4 2 



 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

деятельности /Под ред. Г. С. Никифорова. — СПб.,1991. 

 

Тема 2. Розвиток філософських поглядів на проблему здоров'я від 

стародавніх  часів до сучасності. 

Змiст теми:  

Язичництво та погляд на здоров'я в період реліктових культур. 

Розвиток гігієни, медичної етики та астрології в Месопотамії. 

Язичництво у Стародавньому Єгипті та формування монотеїзму у 

поглядах на здоров'я в Ізраїлі. Етичні концепції філософії здоров’я у 

Стародавній Дерен. Філософські погляди на здоров'я в Стародавньому 

Китаї та їх значення для сучасності. Аюрведа - медицина 

Стародавньої Індії: філософські витоки та внесок у сучасну науку про 

здоров'я. Тібетська філософія оздоровлення людини. Філософія 

здоров’я Стародавньої Греції та Риму. Проблема здоров'я людини в 

період середньовіччя. Креаціонізм як основа філософських поглядів 

цього часу. Філософія здоров’я епохи Відродження. Медико-

біологічні науки та філософські концепції періоду Нового часу. 

Внесок російських та українських лікарів і природознавців в розвиток 

філософії здоров’я. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Агаджанян Я А., Ананьев В. А., Андреев Ю. А. и др. Основы 

валеологии.Кн. 2. — Киев: Олимпийская литература, 1999. 

2. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. — М.: ФиС, 1987. 

3. Ананьев В. А., Давиденко Д. Я, Петленко В. Я, Хомутов Г. А. Этюды 

валеологии/ Под общ. ред. Д. Н. Давиденко. - СПб.: СПбГТУ, БПА, 

2001. 

4. Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. — 

СПб.:Петрополис, 1992. 

5. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. — Киев.: 

Здоров'я,1998. 

6. Билич Г. Я., Назарова Л. В. Основы валеологии. — СПб.: Водолей, 

1996. 

7. Валеология человека. Здоровье — любовь — красота: В 5 т. Т. 3. 

Физическоеи психическое здоровье. — СПб.: Петроградский и К°; 

Минск: Оракул, 1996. 

8. Войтенко В. П. Здоровье здоровых. — Киев: Здоров'я, 1991. 

9. Волков В. Ю., Ланев Ю. С, Петленко В. П. и др. Научные основы 

физическойкультуры и здорового образа жизни / Под общ. ред. Д. Н. 

Давиденко. —СПб.: СПбГТУ, БПА, 2001. 

10. Давиденко Д. Я., Зорин В. Борилкевич В. Е, и др. Социальные и 

биологическиеосновы физической куЛьтуры / Отв. ред. Д. Н. 

Давиденко. — СПб.:СПбГУ, 2001. 

 

Модуль ІІ. Філософія – методологічна основа валеології.. 

 

Тема 3. Діалектика і метафізика як концепція розвитку. 

Змiст теми: 

Закони діалектики. 

Діалектика як наукова система законів і категорій. Діалектика 

пізнавального процесу, загальний зв'язок та розвиток явищ 

матеріального світу, їх відображення в свідомості людини. Закони 

матеріалістичної діалектики - загальні методологічні регулятори 



валеологічного пізнання. Закони єдності та боротьби протилежностей, 

перехід кількісних змін в якісні та закон заперечення заперечення в 

валеології та медицині. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Елисеев О. П. Конструктивная типология и психодиагностика 

личности. —Псков, 1994. 

2. Крегер О., ТъюсонДж. Типы людей: 16 типов личности, 

определяющих, какмы живем, работаем, любим / Пер. с англ. — М.: 

Персей, 1995. 

3. Леонгард К. Акцентуированные личности / Пер. с нем. — Киев, 

Выща школа,1989. 

4. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. — Л.: Медицина, 1985. 

5. Овчинников Б. Павлов К. В., Владимирова И. М. Ваш 

психологическийтип. — СПб., Андреев и сыновья, 1994. 

6. Психологическая типология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. 

— Минск:Харвест; М.: ACT, 2000. 

7. Юнг К. Г. Психологические типы / Пер. с нем. — М.: 

Университетская книга, 1996. 

 
Тема 4. Категорії діалектики та їх методологічна функція 

Змiст теми: 

Категорії діалектики   як сходинки пізнання та їх методологічна 

функція в валеології, - одиничне, особливе, загальне, сутність та 

явище, причина та наслідок, необхідність та випадковість, частина та 

ціле, зміст та форма. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Гилинский Гурвич И., Русакова М. и др. Девиантность подростков: 

теория, методология, эмпирическая реальность. — СПб.: 

Социологический ин-т РАН, 2001. 

2. Гилинский Я. И., Юнацкевич П. И. Социологические и психолого-

педагогические основы суицидологии: Учеб. пособие. СПб.: СПб 

филиал Ин-та социологии РАН, 1999. 

3. Гурвич И. #., Фомин Э. А., Хлопушин Р. Г., Лисовский А. В. 

Деятельность благотворительных фондов и социальные изменения в 

современном российском обществе: опыт эмпирического 

исследования социальной эффективности деятельности Института 

«Открытое общество» (Фонд Сороса) в Северо-Западном регионе 

России // Благотворительность в России: Социальные и исторические 

исследования / Под ред. О. Лейкинда. — СПб.: Лики России, 2001. - С. 

131-184. 

4. Девиантность и социальный контроль в России (XIX-XX вв.): 

тенденции и социологическое осмысление / Под ред. Я. И. 

Гилинского. — СПб.: Алетейя, 2000. 

5. Социальные отклонения. — 2-е изд. — М.: Юридическая 

литература, 1989. 

 

Тема 5. Філософія свідомості та валеологія 

Змiст теми:  

Сутність, структура та функції свідомості. Психотерапія – важливе 

завдання валеології. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — СПб.: Питер, 2001. 



2. Васильева О. С, Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека: 

эталоны, представления, установки. — М., 2001. 

3. Даниленко О. И. Душевное здоровье и поэзия. — СПб., 1997 

4. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. — СПб., 1997. 

5. Оллпорт Г. В. Личность в психологии. — М., 1998. 

6. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими 

и социальными условиями от античности до наших дней. — М., 2000. 

7. Уайт Л. А, Понятие культуры // Антология исследований культуры. 

Т. 1. Интерпретации культуры. — СПб., 1997. 

8. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990. 

9. Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. — М., 1992. 

10. Фромм Э. Человек для самого себя // Психоанализ и этика / Э. 

Фромм. —М., 1993. 

11. Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию. — 

СПб., 1997. 

12. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. — 

М., 1993. 

13. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. — М., 1993. 

14. Юнг К. Г. Структура психики и проблема индивидуации. — М., 

1996. 

 

Тема 6. Соціально - біологічні проблеми здоров’я та хвороби 

Змiст теми: 

Проблема співвідношення соціального та біологічного. Природничо - 

суспільний характер валеології. Соціальні чинники цивілізації, 

дисгармонія біологічних та соціальних «ритмів». Становлення 

філософського та природничо - наукового знання про людину, 

співвідношення біологічного та соціального в життєдіяльності 

людини -центральна теоретична проблема валеології. Біологічна 

програма людини. Довголіття і старіння, життя і смерть. Коротка 

характеристика «тонких тіл» та біоенергетичних центрів в структурі 

тіла людини. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья: Учеб. пособие. — 

СПб.: Изд-во БПА, 1998. 

2. Гурвич И. Н. Социальна психология здоровья. — СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 1999. 

3. Дерябо С, Ясвин В. Отношение к здоровью и к здоровому образу 

жизни: методика измерения // Директор школы. — 1999. — № 2. — С. 

7—16. 

4. Журавлева И. В., Шилова Л. С, Антонова А. И. и Эр. Отношение 

человека к здоровью и продолжительность жизни. — М., 1989. 

5. Личко А. Е. Психология отношений как теоретическая концепция в 

медицинской психологии и психотерапии // Журнал невропатологии и 

психиатрии им. Корсакова С С. - 1977. - № 2. - С. 1883-1888. 

6. Лоранский Д Я., Водогреева Л. В. Отношение человека к здоровью 

— М.: ЦНИИСП, 1984. 

7. Мясищев 5. Н. Личность и неврозы. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. 

 

Тема 7. Філософія людини та філософія здоров’я 

Змiст теми: 

Філософське вчення про людину. Філософські основи медичної 



антропології. Сенс життя людини. Філософія особистості. Особистість 

як об’єкт валеологічного пізнання. Фактори формування та 

руйнування особистості. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Кон И. С. Введение в сексологию. — М.: Медицина, 1990. 

2. Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья. — СПб.: БПА, 

1998. 

3. Ананьев В. А. Легальные и нелегальные наркотики. — СПб.: 

ИМАТОН, 2000. 

4. Белогуров С. Б., Зефиров С. Ю., Софронов А. Г. и др. Предложения 

по совершенствованию системы медицинской помощи наркоманам в 

Санкт-Петербурге. - СПб., 1996. 

5. Сборник методических рекомендаций по организации системы 

профилактики наркотической зависимости у подростков и молодежи 

на основе территориальной модели. — СПб., 2000. 

6. Сирота Н. А., Ялтонский В. М. и др. Профилактика наркомании у 

подростков. — М.: Генезис, 2001. 

7. Шабалина В. В. Зависимое поведение школьников. — СПб., 2001. 

14. Школа без наркотиков / Под ред. Л. М. Шипицина, Е. И. Казакова. 

— СПб.: Образование—культура, 1999. 

 

 

 

1.2. Плани семінарських занять 

№ 
п/п 

Зміст практичних занять К-сть 
год 

1. Предмет, об’єкт та методи філософії здоров’я 2 

2. Розвиток філософських поглядів на проблему здоров’я в Месопотамії, 

Єгипті. 

2 

3. Розвиток філософських поглядів в стародавніх Персії та Китаї. 2 

4. Розвиток філософських поглядів на проблему здоров’я в стародавніх 

Індії та Тибеті. 

2 

5. Філософія здоров’я у стародавній Греції та Римі. 2 

6. Погляди на здоров’я в період середньовіччя та у часи Відродження. 2 

7. Філософія свідомості та валеологія. 2 

8. Соціально - біологічні проблеми здоров’я та хвороби. 2 

9. Валеологія та біоетика. 2 
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1.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

 

1. Опрацювання рекомендованої літератури. 



2. Підготовути доповідь відповідно до теми практичного заняття. 

3. Підготувати мультимедійний супровід доповіді. 

6. Скласти словник термінів. 

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю: 

 

Модуль 1 
 

1. Тібетська філософія оздоровлення людини. 

2.  Категорії діалектики: сутність та явище, причина та наслідок в валеології. 

3.  Біоритми і здоровий спосіб життя. 

4. Медико-біологічне та філософське поняття здоров'я. 

5.  Виникнення астрології та ну мерології в. Вавілоні. Магічно - релігійні методи 

лікування в Вавілоні та їх «сугестивна сила». Валеологічні надбання цього періоду,-

анамнез, зародження гігієни та медичної етики. 

6.  Культура поведінки під час ендемії грипу. 

7.  Предмет та об'єкт валеології і валеософії. Методи валеософії. 

8.  Язичництво та погляд на здоров'я в період реліктових культур. Погляди на людину та 

її здоров'я у шумерів та акадів. 

9.  Культура харчування людини. 

10.Передумови виникнення валеології та валеософії. 

11.  Етичні концепції валеософії у Стародавній Персії. 

12.  Закон єдності та боротьби протилежностей в валеології. 

13.  Біхевіористична валеологія. 

14.  Валеологічні погляди на здоров'я в стародавньому Єгипті. Виникнення технології 

«оздоровлення через оточуюче середовище». 

15.  Культура вживання антибіотиків. 

16.  Структурна модель людини та її зовнішніх складових. 

17.  Сучасна інтерпретація Заратустрівської технології відновлення ефірного тіла 

людини. Витоки вібраційної медицини. 

18.  Культура поведінки в умовах забруднення довкілля важкими металами. 

19.  Системна та психоаналітична валеологія. 

20.  Розмежування ролі жреця і цілителя в Ізраїлі. Розвиток монотеїзму та гуманістичних 

традицій в Іудеї. 

21.  Культура поведінки людини в умовах радіоактивного забруднення. 

22.  Аюрведа - медицина Стародавньої Індії: філософські витоки та внесок у сучасну 

науку про здоров'я.               

23.  Закон переходу кількісних змін в якісні в валеології. 

24.  Природничо-суспільний характер валеології. Соціальні чинники цивілізації, 

дисгармонія біологічних та соціальних «ритмів». 

25.  Когнітивна та екзистенціальна валеологія. 

26.  Філософські погляди на здоров'я в Стародавньому Китаї. Даосизм. Поняття про «ян, 

інь» та виникнення п'яти першостихій: води, вогню, дерева, металу та землі. 

27.  Діалектика як наукова система законів і категорій. 

28.  Практичні основи аюрведи. Характеристика типів Капха, Вата, Піта. Балансування 

дош. 

29.  Закон заперечення заперечення в валеології. 

30.  Культура поведінки в умовах забруднення довкілля алергенами. 

31. Основні структурні елементи свідомості. 



32. Основні функції свідомості.  

33. Психосоматичні проблеми і валеологія. 

34. Сучасна філософія та її погляди на свідомість. 

35.Філософський аналіз поняття здоров'я. 

36. Здоров'я як соціальна цінність. 

37. Сучасні філософські проблеми валеології. 

38. Здоров'я в системі детермінаційних зв'язків. 

39. Еволюція поглядів на здоров'я людини в історії філософії. 

40. Причини руйнування особистості. 

 

Модуль 2. 

 

1. Проблеми аномалії особистості. 

2. Біологічні та соціальні концепції особистості. 

3. Відміни поняття особистості в філософії, психології та медицині. 

4.Об'єктивні умови естетотерапії. 

5. Естетичне в діяльності валеолога. 

6. Основні методи естетотерапії. 

7. Філософія та біомедицинська етика. 

8. Актуальні проблеми взаємовпливу медицини, етики, права, релігії, філософії.  

9. Значення моделей лікування Гіпократа, Парацельса і деонтології для формування і 

розвитку біомедицинської етики. 

10. Етико-правові погляди на дослідження  з участю людини та тварин. 

11. Синергетика як новий світогляд в валеології і медицині. 

12. Проблема розвитку в живій природі. 

13. Основні елементи системи диалектики. 

14. Протилежність диалектики та метафізики. 

15. Валеологія та медицина в системі культури. 

16. Традиції гуманізма в історії культури і медицини. 

17. Культура як предмет філософського знання. 

18. Які місце традиції сходу і заходу в культурі лікування людини. 

19. Співвідношення між світом культури і світом природи. 

20. Що таке якість, кількість, міра, норма. 

21. Що являє собою діалектичне заперечення. 

22. Поняття тотожність, різниця, протилежність, протиріччя в валеології.  

23. Закони функціонування та розвитку в валеології. 

24. Специфіка взаємозв'язку одиничного, загального, особливого в валеології. 

25. Діалектика сутності і явища валеології. 

26. Причинно-наслідкові відносини в медицині та валеології. 

27. Проблема частини та цілого в валеології  і медицині. 

28. Свобода та необхідність в валеології. 

29. Глобальні проблеми сучасності та валеологія. 

30. Можливості вирішення глобального кризиса сучасної планетарної цивілізації.  

31. Сценарії виживання людини в умовах екологічної кризи. 

32. Місце валеології в структурі планетарної цивілізації. 

33. Елементи сучасної цивілізації. 

34. Основні концепції простору та часу в біології та медицині. 

35. Погляди на енерго-інформаційне поле людини. 

36. Проблема старіння та категорія часу в біології та медицині. 

37. Вклад вітчизняних лікарів та біологів в розвиток філософії. 

39. Проблема людини та її здоров'я в філософії. 

 



5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

 

Екзаменаційні питання 

 
1. Здоров'я як глобальна проблема і загальнолюдська цінність. 

2. Філософія здоров'я - загальнометодологічні основа його пізнання і 

вдосконалення системи охорони здоров'я. 

3. Основні принципи природно-матеріалістичної концепції про сутність здоров'я. 

4. Аристотель як видатний виразник ідеалістично-цільового підходу до пізнання 

здоров'я. 

5. Філософська антропологія - методологічна основа системного пізнання людини. 

6. Актуальність аксіологічного підходу до здоров'я людини. 

7. Здоров'я і сучасні науково-технічні досягнення людства. 

8. Здоров'я людини як проблема гуманітарного знання. 

9. Здоров'я людини як економічна проблема. 

10. Взаємна обумовленість здоров'я людини і суспільства. 

11. Теорія соціальних естафет як традиційний шлях ставлення населення до 

здоров'я. 

12. Валеологія як претензія на інтегративну теорію здоров'я. 

13. Визначення та предмет біомедичної етики 

14. Основні завдання, принципи та моделі біоетики. 

15. Історія розвитку біоетики. 

16. Біоетичні засади професійної діяльності лікаря. 

17. Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом. 

18. Принципи правдивості й інформованої згоди. 

19. Медико-етичні, соціальні та правові проблеми репродукції людини, біоетична 

оцінка технологій. 

20. Біоетичні проблеми планування сім'ї (контрацепція та природні методи 

планування сім'ї). 

21. Медико-етична та правова оцінка штучного аборту. 

22. Медична генетика: біоетичні, правові та соціальні аспекти.  

23. Проблеми та перспективи використання генної інженерія та генної терапії в 

медицині.  

24. Біоетична оцінка генетичних репродуктивних технологій та модифікацій 

природи людини і тварин. 

25. Медико-етичні проблеми клінічних випробувань лікарських препаратів. 

26. Правові проблеми впровадження новітніх  медичних технологій. 

27. Клінічна практика як поле для створення нової медичної етики. 

28. Біоетичні проблеми життя та небажання жити. 

29. Біоетичні проблеми вмирання, реанімації та смерті. 

30. Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за сприяння лікаря 

 

 
5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

 

1. Грамотність використання термінологогічного апарату 

2. Логічність викладу матеріалу 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі 



5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні 

практичних завдань. 

 
5.3.1.Розподіл балів за поточну успішність  

 

Вид контролю/ Кількість контрольних 

заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів за 

один вид 

контролю 

 

Загальна сума балів 

І Модуль  До 40 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 5 балів 

До 25 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 15 балів 

До 15 балів 

ІІ  Модуль   До 60 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 
 

До 7 балів 

До 40 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 
 

До 20 балів 

До 20 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 

 

 

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS: 

 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою 

EСТS 

Диференційована оцінка Оцінка у формі 

заліку 

90-100 

(творчий рівень) 

5  

(відмінно) 

 

 

 

 

Зараховано 

А 

80-89 

(високий рівень) 

4  

(добре) 

В 

70 -79 

(достатній рівень) 

С 

65 – 69 

(задовільний рівень) 

3  

(задовільний) 

D 

60-64 

(задовільний рівень) 

Е 

35-59 

(низький рівень) 

2  

(незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

Не зараховано – з 

можливістю 

повторного 

складання заліку 

FХ 

0-34 

(незадовільний 

рівень) 

2  

(незадовільний з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Не зараховано – 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 

 



VI. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

Основна: 

1. Шевченко Ю.Л. и др. Философия медицины. – М.:ГЭОТАР – Ф56 МЕД, 2004. – 

480С. 

2. Хрусталев Ф.М. Философия науки и медицины. – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 784 

с. 

3. Бобрицька В.І., Гриньова М.В. Валеологія. Навчальний посібник. – полтава, 1999 с. 

– 306 с. 

4. Адо А.Д.. Царегородцев ГИ. Борьба материализма й идеализма в учений о 

здоровье и болезни человека. -М.: Медицина, 1979. 

5. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. -Київ: Здоров'я, 1998. 

6.  Апанасенко Г.Л. Зволюция биознергетики и здоровья человека. -С. Пб.: 

Петрополоис, 1992. 

7.  Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани норми и патологии.  -М.:  

1979. 

8. Войтенко В.П. Здоровье здоровнх (введение я санологию). -К: Здоровье 1991. 

9. "Здоров'я (валеологія). Стандарт навчального українського інтегративного курсу 

для української національної школи-родин". -Освіта", 9 серпня, 1995. 

10.  Кулиниченко В.Л. Начала валеософии., Валеологияхтановление и пути развития 

(Сборник научньїх трудов), -Севастополь: Лаукар, 1999. 

11.  Лисицин Ю.П. Современньїе теории медициньї., -М.: Медицина, 1990. 

12.   Основи валеологйи. Под ред. акад. В.П.Петленко. -Киев: Олимпийская 

     литература, в 3-х.т., 1999. 

13. Царегородцев Г.И., Ерохин В.Г. Диалектический материализм и   

теоретическиеоснови медицини., -М.: Медицина, 1986. 

14. Царегородцев Г.И., Петров С.В., Проблема причинносте в современной 

медицине., -М.: Медицина, 1994. 

15. Брехман И. И. Валеология — наука о здоровье. — М., 1990. 

16. Давиденко Д. Я., Зорин В. Борилкевич В. Е, и др. Социальные и биологические 

основы физической культуры / Отв. ред. Д. Н. Давиденко. — СПб.:СПбГУ, 2001. 

17. Даниленко О. И. Душевное здоровье и поэзия. — СПб., 1997 

18. Журавлева И. В., Шилова Л. С, Антонова А. И. и Эр. Отношение человека к 

здоровью и продолжительность жизни. — М., 1989. 

19. Колбанов В. В. Валеология. Основные понятия, термины, определения. —СПб., 

1998. 

20. Личность и условия ее развития и здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова, Л. А. 

Коростылевой.-СПб., 1999. 

21. Лоранский Д Я., Водогреева Л. В. Отношение человека к здоровью — М.: 

ЦНИИСП, 1984. 

22. Уайт Л. А, Понятие культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. 

Интерпретации культуры. — СПб., 1997. 

23. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990. 

24. Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. — М., 1992. 

25. Фромм Э. Человек для самого себя // Психоанализ и этика / Э. Фромм. —М., 1993. 

26. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. — М., 1993. 

27. Юнг К. Г. Психологические типы / Пер. с нем. — М.: Университетская книга, 1996. 

28. Юнг К. Г. Структура психики и проблема индивидуации. — М., 1996. 

 

 



Допоміжна: 

 

       1.  Брехман И.И. Введеиие в валеологию - науку о здоровье. -Л.: 1987.    

       2.  Прюграми з валеології для вищих закладів освіти, Укл. О.Команєва, -  Київ: ІЗМН, 

1997. 

       3. Фролов И.Г. Введение в философию., -М.: Полит. Литература, 1990. 

       4. Джеффри Мишлав. Корни сознания. Пер. с англ. – К.: «София», Ltd. 1995. – 146 с. 

       5. Лосев А.Ф. История античной философии. – М. – 1989, - ЧВС.  

       6. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. — М.: ФиС, 1987. 

       7. Войтенко В. П. Здоровье здоровых. — Киев: Здоров’я, 1991. 

 


