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Анотація. Дисципліна «Філософські проблеми сучасної медицини» 

знайомить студентів з методологічними, аксіологічними, епістемічними та 

метафізичними аспектами сучасної медицини. Філософія займає мета- 

пізнавальну позицію, виконує функцію методології пізнання з метою 

прояснення та аналізу феномена медицини. У процесі вивчення даного курсу 

студенти розкриють теоретичний та практичний рівень медицини як 

мистецтва та науки. Дворівнева природа медицини зумовлена 

інтерперсональними стосунками лікар-пацієнт, що потребує особливих 

підходів для її вивчення і робить філософію медицини винятковою сферою 

філософії науки. Особливу увагу в курсі приділено моральним теоріям, що 

обґрунтовують норми поведінки у реляції «лікар-пацієнт». Критичний аналіз 

сучасних етичних теорій медицини можливий за наявного визначення таких 

концептів як «здоров’я», «хвороба», «турбота», «смерть», «життя», 

«свідомість», «тіло/тілесність» та ін. Спроба їх прояснення дозволить 

виявити сутність (природу) медицини та здійснити її правильний поняттєвий 

опис. Відповідна феноменологічна настанова дозволить не лише визначити 

медицину як явище, але й вказати на її належне функціонування як 

необхідного елементу людського добробуту і одного зі способів реалізації 

ідеї блага. 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів критичного та 

аналітичного мислення, вміння здійснювати дослідження складних 

метафізичних та етичних проблем з метою їх практичної реалізації у якості 

життєвих орієнтирів. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні філософські теорії медицини та особливості 

їх практичної оцінки як однієї з форм людського добробуту. 

Студент повинен вміти здійснювати наукове дослідження: аналізувати 

тексти, виокремлювати ключові поняття та тези, формувати власну позицію 

щодо розглянутих питань. 

 
Основні теми курсу: 

- Основні підходи та методології дослідження філософських проблем 

медицини. 

- Відношення між філософією, медициною та біоетикою. 

- Медицина як турбота про здоров’я та лікувальна практика. 

- Використання феноменологічного методу в медицині. 



- Популярні концепції людського добробуту (well-being). 

- Сучасні концепції життя, смерті, здоров’я та хвороби у їх зв’язку з 

теоріями людського добробуту. 

- Сучасна медична етика та проблема вагонетки у натуралістичній етиці 

Філіпи Фут. 

- Концепція практичного розуму та доктрина подвійного ефекту: 

неоаристотелізм у сучасній етиці медицини. 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОПП «Філософія» в 

обсязі 90 годин, у тому числі 4 години аудиторних занять (4 год. – лекційних 

занять), 86 години самостійної роботи. 

Форма контролю: залік 

Викладач: к.ф.н., доц. кафедри філософії та методології науки Савинська 

Інна Володимирівна. 

Інформація про викладача: http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/292 

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/292

