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Сфера медицини є одним із класичних прикла-
дів нерозривного зв’язку теорії та практики, у
якій з’ясування її філософських засад сприяє роз-
криттю специфіки медицини — особливої цари-
ни людської діяльності та пізнання. Філософія
дозволяє з’ясувати ціннісні, світоглядні та мето-
дологічні основи для осмислення й удосконален-
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ня медичних практик і теоретичних концептуалі-
зацій наукових медичних досліджень.
У сучасній практичній філософії центральне

значення зберігає етика. Водночас, на відміну від
античних часів і доби Середньовіччя, з часів Про-
світництва все більшою мірою практична філо-
софія спирається на досягнення сучасної науки.
І навпаки — сама практична філософія все актив-
ніше формує загальну методологію спеціальних
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наукових досліджень. Усе це зумовлює необхід-
ність поєднання ціннісно-світоглядних, теоретико-
методологічних питань філософії з питаннями
етики та методології науки. Особливо для випад-
ків застосування практичної філософії в конкрет-
ній царині наукових досліджень і практичній
професійній діяльності, наприклад у теорії та
практиці медицини та у медичній освіті.
Філософська освіта у вищих медичних закла-

дах післядипломної освіти є невід’ємною та
дуже важливою складовою післядипломної під-
готовки та підвищення кваліфікації лікарів.
Вона дозволяє підвищити рівень гуманітарної
освіти та підготовки лікарів у галузі історії сві-
тової філософії, філософії науки, філософської
антропології, філософії освіти, етики й деонто-
логії медицини відповідно до досягнень філо-
софської думки та сучасних вимог гуманізації
медичної галузі.
В Україні нині не так багато спеціальних до-

сліджень, присвячених викладанню філософії у
системі післядипломної медичної освіти. Трива-
лий час спеціальну роботу щодо розробки даної
проблематики виконує кафедра філософії Націо-
нальної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика (далі НМАПО імені П. Л. Шу-
пика). Передусім варто зазначити праці В. Л. Ку-
лініченко [1–3] і С. В. Пустовіт [4]. Важливу роль
для розкриття проблеми має також масив вітчиз-
няної філософської літератури, присвячений піс-
лядипломній освіті. Серед останніх публікацій
можна назвати спеціальні статті М. І. Бойченка
[5; 6] і Н. М. Бойченко [7; 8]. Не можна також
оминути увагою класичні праці Р. Мертона
щодо етики науковця [9] і Б. Макферлейна з ети-
ки вищої освіти [10]. Варто також брати до ува-
ги класичні філософські праці, які визначають
підвалини функціонування сучасного суспільст-
ва, які тісно пов’язані з питаннями медицини, зо-
крема роботи К. Ясперса [11] і У. Бека [12].
Сьогоднішня медицина міцно пов’язана з тех-

нологією, вона починає, подібно до технології,
маніпулювати своїми власними об’єктами дослі-
дження. Наука та технології стають могутньою
силою, що змінює думки, звички, спосіб життя,
ідеали та цінності людини, породжують принци-
пово нові моральні проблеми, зумовлені конфлік-
том наукових і загальнолюдських цінностей. Змі-
на характеру медицини як фундаментальної на-
уки й діяльності, набуття медициною статусу
потужного соціального інституту потребує пере-
гляду наукових концепцій здоров’я та благопо-
луччя, всієї філософії медицини і надання медич-
них послуг, виходячи з сучасних досягнень світо-
вої філософської думки, філософської антропо-
логії, філософії та аксіології науки.
З точки зору сучасної філософської думки, об-

меженість медицини як науки, зокрема, полягає
у відсутності цілісного погляду на пацієнта як
особистість та відокремленості природничих на-

ук від соціогуманітарних знань і загальнолюд-
ських цінностей, що веде до накопичення негатив-
них тенденцій: звуження світогляду лікарів, зве-
дення гуманістичних цілей та духовних вимірів
медицини до суто прагматично спрямованої тех-
нічної діяльності.
Глобальні проблеми людства свідчать про те,

що лікарі не можуть й далі обмежуватися власне
внутрішніми стандартами доказової медицини,
медицина повинна бути орієнтована на універ-
сальні світоглядні принципи, міждисциплінар-
ний та трансдисциплінарний підходи сучасної
науки й загальнолюдські цінності, а її представ-
ники мають виходити на рівень філософського
осмислення й обґрунтування нормативно-право-
вих, моральних і наукових стандартів своєї про-
фесійної діяльності.
Одним з ефективних напрямів якісних змін у

системі вищої медичної освіти є трансформація
концепції медицини як наукової теорії та практи-
ки на засадах біоетичного світогляду, цінностей
і принципів. Біоетику можна визначити як між-
дисциплінарне знання і практику, що поєднують
у собі цінності об’єктивної науки та загально-
людські цінності; вона пропонує етичні принци-
пи й норми з метою збереження та розвитку жит-
тя людини, людства, інших живих істот, природ-
них об’єктів у спільному світі. Змістовно біоети-
ка структурована принципами поваги до автоно-
мії та гідності особистості, справедливості, враз-
ливості, іншими етичними принципами та цін-
ностями.
Ситуація, що склалася в Україні у сфері охо-

рони здоров’я, є вкрай найактуальнішою і най-
гострішою. Офіційно низька оплата праці медич-
них працівників державних медичних установ,
нерозвиненість системи страхової медицини, від-
сутність механізмів гармонізації роботи держав-
них і приватних клінік, поряд з масою інших еко-
номічних і соціальних проблем, створили умови
для «подвійної моралі», розквіту «тіньового біз-
несу» в медицині. Найбільшої шкоди при цьому
зазнали напрацьовані роками відносини між лі-
карем, пацієнтом і суспільством, образ лікаря-
гуманіста, наділеного високою місією та повно-
важеннями. У цих умовах зростає роль етики та
біоетики як дисциплін, що сприяють відродженню
гуманістичних засад і високих моральних стан-
дартів лікарської діяльності, зміцненню етико-
правової складової у сфері охорони здоров’я.
Велике значення у викладанні етичних та біо-

етичних питань має усвідомлення методологіч-
них проблем біоетичної освіти з метою подаль-
шого їх розв’язання й удосконалення навчально-
го процесу.
В Україні, починаючи з 2000 р., завдяки ініціа-

тиві деяких медичних навчальних закладів вищої
освіти й ентузіазму викладачів відповідних ка-
федр філософії, починають впроваджуватися
спочатку окремі питання (проблеми) біоетики, а
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потім спеціально розроблені модулі, курси та
цикли.
Перша програма з біоетики була затверджена

у 2004 р. МОЗ України для студентів V курсу ви-
щих медичних навчальних закладів у формі елек-
тивного курсу (81 година). У 2011 р. створена
типова Програма «Основи біоетики та біобез-
пеки» для вищих медичних закладів освіти Ук-
раїни III–IV рівнів акредитації для спеціальнос-
тей «Лікувальна справа» 7.12010001, «Педіатрія»
7.12010002, «Медико-профілактична справа»
7.12010003 (обсягом 45 годин) [13].
Сьогодні система біоетичної освіти лікарів в

Україні має три напрями:
1) викладання біоетики як навчальної дисцип-

ліни в навчальних закладах до- та післядип-
ломної освіти;

2) біоетична освіта лікарів у процесі прохо-
дження етичної експертизи наукових проектів у
комітетах з етики;

3) участь лікарів у наукових заходах (семіна-
ри, конференції), присвячених висвітленню проб-
лемних питань біоетики.
Другий напрям біоетичної освіти лікарів реа-

лізується у ході проведення етичної експертизи
наукових проектів комітетами з етики. Нині етич-
на експертиза є обов’язковою і невід’ємною час-
тиною проведення клінічних досліджень. У робо-
ті комісій і комітетів з етики біоетика знаходить
своє практичне втілення, стає ефективним спосо-
бом регуляції соціальних відносин у таких сферах,
як надання медичних послуг, науково-дослідна
діяльність, охорона природи.
Великий внесок у розвиток освітніх програм з

біоетики був зроблений ЮНЕСКО. За останні
20 років ЮНЕСКО проведені численні семінари
та зустрічі з питань формування концепції та ін-
фраструктури співробітництва й підготовки ви-
кладацьких кадрів з біоетики в СНД [14]. На жаль,
не всі українські викладачі біоетики ознайомлені
та використовують у своїй роботі Базову навчаль-
ну програму ЮНЕСКО з біоетики [15], що опуб-
лікована на сайті ЮНЕСКО. На цьому сайті та-
кож розміщені дуже корисні для викладання біо-
етики методологічні матеріали та рекомендації,
найкращі кейси з медичної практики, зібрані з
усього світу.
Авторами накопичено певний досвід викла-

дання питань біоетики в навчальних циклах і кур-
сах інтернам, аспірантам, лікарям НМАПО іме-
ні П. Л. Шупика, таких як «Біоетика як сучасна
медична етика», «Гуманітарні аспекти діяльнос-
ті лікаря», «Філософія медицини і біоетика»,
«Етика біомедичних досліджень», «Соціокуль-
турні та етико-деонтологічні аспекти діяльності
лікаря», «Біоетичні та деонтологічні аспекти ді-
яльності лікаря» та ін., який дозволяє нам зроби-
ти такі висновки.
По-перше, біоетика як фрагмент циклів або

окрема навчальна дисципліна для післядиплом-

ної підготовки лікарів не повинна зводитися
тільки до вивчення проблем конкретної профе-
сійної етики (тобто деонтології). Необхідно роз-
ширити її викладання до меж «біоетики», запро-
понованих ще В. Р. Поттером. У культурному єв-
ропейському просторі (зокрема, у Декларації з
біоетики, прийнятої ЮНЕСКО у жовтні 2005 р.)
предмет біоетики трактується більш широко й
включає в себе не тільки етичні проблеми медич-
них професій, а й етичні проблеми в галузі до-
сліджень про людину (включаючи немедичні);
соціальні проблеми, пов’язані з політикою охо-
рони здоров’я; проблеми, викликані втручанням
людини в життєві процеси інших істот (рослин,
мікроорганізмів і тварин) й усього того, що на-
лежить до підтримки рівноваги екосистем.
Дуже важливо сьогодні розуміти, що біоети-

ка охоплює собою не тільки медичні проблеми, але
й екологічні — це була яскрава ідея її засновни-
ка американського вченого В. Р. Поттера. Еколо-
гізація освіти в усіх навчальних закладах з метою
підготовки фахівців для сталого розвитку, підви-
щення рівня екологічної освіти; формування по-
літики сталого споживання та виробництва —
такі пропозиції були зроблені Україною на кон-
ференції ООН щодо збалансованого (сталого)
розвитку (“Ріо+20”, UNCSD), яка відбулася в
2012 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Виходячи з
цього, вивчення біоетики, яка б включала в себе
екологічні знання та навички, екологічний світо-
гляд, теорію та методологію охорони природи, у
дусі часу і є вкрай необхідним.
На нашу думку, екологізація та біоетизація

медичної освіти повинна базуватися на концеп-
туальних філософських засадах, які б включали
в себе теорію «екологічної біоетики» як невід’-
ємну складову частину «глобальної біоетики».
У навчальних закладах вищої освіти ми вихову-
ємо майбутніх відповідальних споживачів. Що
більш свідомим є громадянин, то менше його по-
чуття самоцінності кожної живої істоти та Землі
як певної цілісності, спільносвіту людства та ін-
ших живих істот. Згідно з німецьким соціологом
К.-М. Маєром-Абіхом, саме за такими суверен-
ними споживачами майбутнє життя на Землі [16].
Виховання біоетичних та екологічних лідерів є
пріоритетною проблемою людства. Саме ці ліде-
ри воліють досягнення миру, боротьби із забруд-
ненням навколишнього середовища, бідністю і
вироблення правильної біо- та екополітики.
По-друге, біоетика повинна розумітися й ви-

кладатися як глобальна етика, виходячи з трьох
її основних аспектів: (1) знання про глобальні
проблеми людства та їх розв’язання; (2) напрям, що
включає в себе різні культурні традиції; (3) дис-
ципліна, яка сприяє об’єднанню цілої низки
інших академічних дисциплін (психології, юрис-
пруденції, біології тощо).
По-третє, викладанню біоетики як навчальної

дисципліни у закладах вищої освіти бракує інно-
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вацій, зумовлених недостатнім професійним рів-
нем викладачів. Найчастіше біоетику в медичних
закладах освіти викладають самі лікарі (у 70 %
випадків) як в Україні, так і в інших європейсь-
ких країнах, що неодноразово наголошувалося
на міжнародних форумах як серйозна проблема
біоетичної освіти. Таким чином, насправді пере-
важна кількість викладачів біоетики — це фахів-
ці, які отримали медичну освіту і стоять на пози-
ціях лікарського патерналізму, які не мали в ми-
нулому можливості систематичного вивчення
філософії та біоетики, що, безсумнівно, познача-
ється на якості викладання даної дисципліни. До
чого призводить така ситуація? По-перше, біо-
етика розглядається лікарями-викладачами пере-
важно з клінічної точки зору, «прагматично», як
сукупність прикладів і кейсів з медичної практи-
ки. Не береться до уваги її великий світоглядно-
методологічний та гуманітарний потенціал. Во-
на набуває у такий спосіб виключно «медичного
забарвлення».
Втім, Типова програма «Основи біоетики та

біобезпеки» для медичних закладів вищої осві-
ти України III–IV рівнів акредитації потребує
постійного оновлення, розвитку, адаптації до
навчального процесу для різних груп студентів
і слухачів залежно від фаху, форми навчання
(денна, заочна), їх належності до певного куль-
турного етносу (іноземні та вітчизняні слухачі).
Усе це потребує регулярного обговорення акту-
альних питань викладання біоетики на методич-
них нарадах кафедр філософії, семінарах і сим-
позіумах.
Великого значення для гуманізації післядип-

ломної медичної освіти набуває залучення слуха-
чів до участі в міжнародних семінарах, конферен-
ціях, симпозіумах з біоетики. За останні десять
років в Україні у цілому було організовано близь-
ко двадцяти міжнародних наукових форумів, а
також семінарів з питань біоетики. Відзначаєть-
ся стрімке зростання кількості наукових статей,
монографій, публікацій, а також науково-попу-
лярних матеріалів з проблем практичної філосо-
фії, загальної етики, медичної та екологічної ети-
ки, біоетики.
У 2016–2017 рр. кафедрою філософії НМАПО

імені П. Л. Шупика були розроблені нові навчаль-
ні програми та цикли для підготовки лікарів і
докторів філософії (PhD) в аспірантурі: «Філосо-
фія, сучасна методологія наукових досліджень та
біоетика» — основна дисципліна; «Логіка та ме-
тодологія наукового дослідження»; «Моральні
теорії та принципи та їх використання в медич-
ній практиці»; «Технології наукової творчості.
Підготовка автореферату та рукопису дисерта-
ції» — цикли за вибором; «Філософські засади
медичної теорії та практики» та «Феномен ВІЧ-
інфекції: медико-соціальні та філософські аспек-
ти» (спільно з кафедрою інфекційних хвороб) з
елементами дистанційного навчання.

Однією з останніх розробок авторського ко-
лективу кафедри у складі С. В. Пустовіт, Н. М. Бой-
ченко, О. Ю. Мережинської, О. Б. Киричка, Б. І.
Остапенка, А. Д. Чауса є навчальна програма
«Філософські засади медичної теорії та практи-
ки», на базі якої слухачам академії викладається
навчальний цикл тематичного удосконалення,
спрямований на поглиблення отриманих на базі
вищої медичної освіти філософських і спеціаль-
них знань. Метою циклу є підвищення якості під-
готовки лікарів у галузі філософії та аксіології ме-
дицини, філософської антропології, теоретико-
методологічного рівня лікарів-науковців, лікарів-
викладачів відповідно до досягнень сучасної фі-
лософської та біоетичної думки, основних вимог
щодо гуманізації медичної освіти. Він базується
на знаннях, отриманих лікарями при вивченні
медичних, суспільних і філософських дисциплін
у вищих закладах освіти до- та післядипломного
рівня; закладає основи знань у галузі сучасної фі-
лософії та аксіології науки, філософської антро-
пології, практичної філософії, необхідні для роз-
в’язання актуальних проблем медичної теорії та
практики; сприяє гуманізації медичної діяльнос-
ті, втіленню сучасних принципів наукової діяль-
ності та біоетичних принципів у медичну практи-
ку; виховує філософсько-методологічну культу-
ру лікаря і науковця, необхідну для виконання
своїх професійних обов’язків, планування та ви-
конання наукових досліджень; формує філософ-
ське мислення та відповідний світогляд, що базу-
ється на досягненнях сучасної наукової та філо-
софської думки, поєднує наукові, загальнолюдсь-
кі цінності та цінності лікаря; сприяє оволодінню
основних положень філософії освіти, яка допома-
гатиме цілеспрямовано й цілком свідомо, мето-
дологічно та дидактично вивірено організовува-
ти свою діяльність викладачам у системі медич-
ної освіти; допомагає розвитку у слухачів основ-
них умінь і навичок розв’язання моральних ди-
лем у професійній діяльності.
Традиційно значне місце у викладанні філосо-

фії лікарям на кафедрі філософії НМАПО імені
П. Л. Шупика посідають біоетичні, етико-правові
та деонтологічні питання лікарської діяльності.
Водночас цим колом питань етична проблема-
тика медичної теорії та практики не обмежу-
ється. Певною мірою доповнює цю нестачу ще
дисципліна «Філософія, сучасна методологія на-
укових досліджень та біоетика» для аспірантів.
У даному циклі, зокрема, ширше розглядаються
питання філософії науки, аксіології медицини,
соціальної біоетики, етики біомедичних дослі-
джень.
Водночас потребують уваги та більш по-

глибленого вивчення такі складові практичної і
прикладної етики, як-от: етика викладача на-
вчальних закладів вищої освіти, університетська
етика, філософські принципи етичної експертизи,
теоретичні засади роботи комісії з питань ети-



8 Інтегративна Антропологія

ки, принципи універсалістської етики, екологічна
етика, філософські засади медичної деонтології
тощо.
Усе це створює теоретичний резерв для подаль-

шого удосконалення наявних навчальних про-
грам для слухачів НМАПО імені П. Л. Шупика,
а також збільшення загального обсягу викладан-
ня філософських дисциплін для них і розширен-
ня їхнього розмаїття. Це не лише можливо, а й
необхідно реалізувати при переході до нової фор-
ми підготовки науковців-дослідників — докторів
філософії (здобувачів PhD ступеня), який розра-
хований не лише на 4 роки (тобто на рік більше,
ніж раніше) підготовки аспірантів стаціонару, а
також на значне розширення саме навчальної
складової такої підготовки.
Водночас слід звернути також увагу на те, що

медична освіта взагалі досі не розглядалася під
кутом зору включення у її структуру проблема-
тики соціальних комунікацій. Медичний аспект
соціальних комунікацій існував завжди, однак у
масовому суспільстві він набув особливої значу-
щості. На думку К. Ясперса, взагалі масове су-
спільство стало можливим лише завдяки наданню
членам сучасного суспільства належного рівня
медичних послуг, завдяки чому значно зменши-
лася смертність і подовжилася тривалість життя,
а отже, й значно збільшилася кількість членів
суспільства [11]. Крім того, медична проблемати-
ка, а саме медичні аспекти питання суспільної
безпеки, все більше виходять на передній план
у сучасному суспільстві ризику, як про це пише
У. Бек [12].
Слід також зважати на особливу етичну проб-

лематику, пов’язану з професіями, які так чи інак-
ше стосуються сфери соціальних комунікацій.
Діяльність, об’єктом якої є інші люди, утворює
складну систему взаємозумовлених моральних
стосунків, що потребує своєї етичної рефлексії, яку
можна попередньо умовно характеризувати як
етику надання послуг, або ж спеціальну теорію
морально-етичної сфери стосунків між фахівцем і
клієнтами. До цієї системи належать, перш за все:
а) ставлення спеціалістів до об’єкта праці (вчитель
— учень, слідчий — обвинувачуваний, лікар —
хворий, журналіст — глядач тощо); б) стосунки
спеціаліста з колегами; в) ставлення спеціаліста до
суспільства та зустрічні очікування щодо його
поведінки. Уся сукупність таких стосунків вивча-
ється професійною етикою. Конкретизація ж за-
гальних моральних принципів і норм таких стосун-
ків відповідно до особливостей того чи іншого
виду професійної діяльності являє собою «профе-
сійну» мораль. Вона виникає у зв’язку з суспіль-
ним розподілом праці, що поклав початок розріз-
ненню соціально-професійних груп і відносному
відокремленню їх одна від однієї. З їхнім утворен-
ням виникла потреба в регулюванні стосунків як
між самими професіоналами, так і між професіо-
налами і клієнтами.

Потреби практики визначають ціль тієї чи ін-
шої професії і потребують від працівників відпо-
відного профілю необхідної кваліфікації (профе-
сіоналізму, фахової компетенції), з одного боку,
а також їхньої етичної підготовки, що передбачає
теоретичне освоєння норм і принципів моралі для
застосування їх у професійній практиці (тобто
вже компетенції морально-етичної) — з другого.
Важливі орієнтири для виявлення етичної

складової медичної професії як такої, що пов’я-
зана зі сферою соціальних комунікацій, дає роз-
гляд етичної сторони діяльності викладача вищої
школи. Медична освіта до певної міри має роз-
глядатися як така, що має стосунок до освіти у
галузі соціальних комунікацій. Лікар не лише
надає медичні послуги пацієнту, а й виконує важ-
ливу соціальну морально-практичну місію, яка
сприяє розвитку сучасного суспільства на заса-
дах гуманізму, відповідальності, активної участі
та принципів біоетики.
Зв’язок категорій і норм професійної етики

викладача із загальнолюдськими етичними нор-
мами та принципами простежується, зокрема,
завдяки аналізу наскрізних принципів здійснен-
ня викладачем вищої школи своїх професійних
обов’язків: гуманізму як основи педагогічної ді-
яльності; педагогічної солідарності й колективі-
зму; патріотизму; педагогічної самовідданості;
педагогічного оптимізму тощо. Основними кате-
горіями професійної педагогічної етики за цього
є: професійний педагогічний обов’язок; педаго-
гічна справедливість; педагогічна честь; гідність;
усвідомлення незалежності; совість; порядність;
педагогічний авторитет; педагогічний такт; педа-
гогічна культура. Як бачимо, тут наявні як за-
гальні етичні норми і чесноти (такі як порядність,
гідність і совість), так і універсальні принципи
будь-якої професійної етики (фахова або ж кор-
поративна солідарність). Однак тут також наяв-
ні і цілком особливі складові професійної етики
викладача вищої школи, такі як педагогічна са-
мовідданість, педагогічний такт тощо.
Таким чином, складова етичної та біоетичної

проблематики при викладанні філософських дис-
циплін у післядипломній медичній освіті є дуже
важливою та визначальною як для удосконален-
ня фахових компетенцій лікарів, так і для підви-
щення загального рівня освітньої, наукової та
громадянської культури. Філософський аналіз
сучасної медицини як теорії та практики має для
лікаря велике світоглядне та методологічне зна-
чення, формує філософську й методологічну куль-
туру сучасного лікаря як дослідника і клініциста,
сприяє його духовному розвиткові.
Біоетика як фрагмент циклів або окрема на-

вчальна дисципліна для післядипломної підготов-
ки лікарів має включати екологічну та глобаль-
ну біоетику, викладатися фахівцями, які мають
відповідну післядипломну підготовку. Розв’язан-
ня методологічних проблем біоетичної освіти лі-
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карів потребує системного підходу. У цьому зв’яз-
ку пропонуємо створення на базі провідних ка-
федр філософії та біоетики спеціального центру з
біоетики для обміну досвідом, обговорення акту-
альних проблем викладання біоетики. Важливим
кроком для підготовки викладачів-біоетиків мо-
жуть стати створення шифру спеціальності «біо-
етика» та відкриття аспірантури з біоетики у си-
стемі вищої медичної освіти.
Ключові слова: етика, біоетика, викладання

філософії, післядипломна освіта, післядипломна
медична освіта.
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Цель исследования — стилистический анализ интернет-контента, содержащего сексуальные стиму-
лы и установления мотивационной структуры отклоняющихся форм сексуального поведения в ра-
курсе медико-философской антропологии. В исследовании установлены тенденции трансформации
стилистики порнографических видеоматериалов профессионального производства: смещение акцента
с эстетико-эмотивной составляющей коитуса на демонстрацию его анатомо-физиологических по-




