
Прикладна етика 

Семестр: ___________ 
                                                                                                                                  

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); 

  аудиторні години - _30____ (лекції - 15 , семінарські -15) 

Лектор:   доц. Ліщинська О.І. (ел. адреса  kafedra_kultury@ukr.net ) 

Результати навчання: 

 знати:  

 теоретичні засади прикладної етики як постнекласичної науки;  

 предметне поле окремих різновидів прикладної етики, їх загальнофілософську та нормативну 

основу, категоріальний апарат та головні концептуальні підходи до актуальних питань;  

 особливості відкритих моральних проблем біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, 

етики бізнесу;  

 аналізувати прикладні питання в межах кожного різновиду прикладної етики, враховуючи 

аргументи моральних дилем. 

 вміти:  

 практично застосовувати знання з прикладної етики та аналізувати етико-прикладні проблеми 

сучасності;  

 вміти проводити морально-етичну оцінку біоетичних проблем (евтаназія, трансплантація 

органів, генна інженерія, клонування, аборт, штучне запліднення), моральних дилем 

екологічної етики (відносини «людина-природа», права природи, досліди над живими 

істотами), відкритих проблем етики науки і техніки (свобода чи обмеження наукових 

досліджень, питання щодо авторського права);  

 сформувати й аргументувати власну моральну позицію щодо осмислення проблем прикладної 

етики. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Навчальна дисципліна має та меті  

 вивчити та проаналізувати актуальні прикладні морально-етичні проблеми сучасної культури, 

 розглянути та проаналізувати особливості прикладної етики як міждисциплінарної галузі,  

 розглянути актуальні проблеми біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, етики 

бізнесу,  

 виробити моральну позицію щодо окремих етико-прикладних проблем (з допомогою методу 

полеміки). 

Рекомендована література:  Аболіна Т., Нападист В., Рихліцька О. Прикладна етика. Навч. пос. – 

К., 2002; Ліщинська-Милян О. Прикладна етика: Навч. посібник. – Львів, 2010; Ліщинська-Милян О. 

Філософські та прикладні аспекти біоетики: Текст лекції. – Львів, 2005; Москаленко В., Попов М. 

Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми. – Вінниця, 2005; Назаров В. 

Прикладная этика: учеб. – М., 2005. 

 

Форми та  методи навчання: Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота 

Форма  звітності:  Залік                                                                                                  

Мова навчання:              українська   

Розглянуто  на  засіданні кафедри «10 » грудня  2015  р.      Протокол №6   

 

Завідувач кафедри            ________________________            _____________________  
                                                                                              (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  «16»  грудня  2015 р.      Протокол № 191/7   

 

Декан                ________________________                  ___________________________  

 


