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Керівництво організаційного комітету:
Земсков Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи та інновацій НМУ 
імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.
Канюра Олександр Андрійович – проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи НМУ імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, Заслужений 
лікар України.
Скрипник Рімма Леонідівна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжна-
родних зв’язків та європейської інтеграції НМУ імені О. О. Богомольця, доктор ме-
дичних наук, професор.
Васильєва Ірина Василівна – завідувач кафедри філософії, біоетики та історії 
медицини НМУ імені О. О. Богомольця, доктор філософських наук, професор.
Шевченко Сергій Леонідович – професор кафедри філософії, біоетики та історії 
медицини НМУ імені О. О. Богомольця, доктор філософських наук.
Гололобова Катерина Олександрівна – завідувач відділу аспірантури та докто-
рантури; доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. 
Богомольця, кандидат філософських наук.

Члени організаційного комітету:
Гранчаров Ангел – директор Центру розвитку особистості “HUMANUS” (Болгарія).
Озоровський Войтех – директор Інституту соціальної медицини та медичної етики 
медичного факультету Університету імені Коменського в Братиславі, доктор філософії, 
доцент (Словаччина).

Филипович Людмила Олександрівна – віце-президент ГО “Українська асоціація 
релігієзнавців”, завідувач відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, 
професор.

Паливода Роман Станіславович – учений секретар НМУ імені О. О. Богомольця, асистент 
кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, кандидат медичних наук.

Парфьонова Оксана Ігорівна – декан факультету підготовки іноземних громадян НМУ 
імені О. О. Богомольця, кандидат історичних наук, доцент.

Іщук Наталія Василівна – доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини НМУ 
імені О. О. Богомольця, доктор філософських наук, доцент.

Романюк Оксана Вікторівна – доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини 
НМУ імені О. О. Богомольця, кандидат філософських наук.

Ступак Федір Якович – професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини НМУ 
імені О. О. Богомольця, доктор історичних наук, професор.
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Регламент роботи конференції*:

0900 – 1100 – Реєстрація учасників
1100 – 1400 – Пленарне засідання (лекційна ауд. № 3 морфологічного корпусу НМУ 

імені О. О. Богомольця)
1400 – 1500 – Перерва, кава-брейк
1500 – 1700 – Робота секцій 
1700 – 1800 – Заключне пленарне засідання (лекційна ауд. № 3 морфологічного 

корпусу НМУ імені О. О. Богомольця)

Робота секцій:

•	 Секція І. Питання релігії та медицини у житті і творчості святителя Луки 
(В. Ф. Войно-Ясенецького) (лекційна ауд. № 3 морфологічного корпусу)

•	 Секція ІІ. Методологічні та історичні аспекти взаємозв’язку релігії та медицини 
у сучасному суспільстві (ауд. № 439)

•	 Секція ІІІ. Здоров’я людини в контексті підходів філософії, релігії та медицини 
(ауд. № 439)

•	 Секція ІV. Релігія та клінічна медицина (ауд. № 454)
•	 Секція V. Актуальні проблеми біомедичної етики в сучасному релігійному 

дискурсі (ауд. № 454)
•	 Секція VІ. Релігія як соціально-духовна детермінанта індивідуального та 

громадського здоров’я (лекційна ауд. № 3 морфологічного корпусу)
•	 Секція VІІ. Філософія релігії та медицини: сучасні виклики (ауд. № 441)
•	 Студентська секція (ауд. № 458)

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв.
Повідомлення на секціях – до 5 хв.
Виступи на обговореннях – до 3 хв.

* Робота конференції відбуватиметься в онлайн-форматі через програму “Zoom”
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 (лекційна ауд. № 3 морфологічного корпусу)

Модератор: Васильєва Ірина Василівна, завідувач кафедри філософії, біоетики 
та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця, доктор філософських наук, про-
фесор.

Відкриття конференції. Вітальне слово:
Кучин Юрій Леонідович – перший проректор з науково-педагогічної роботи та 
післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.
Земсков Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи та інновацій НМУ 
імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.
Скрипник Рімма Леонідівна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжна-
родних зв’язків та європейської інтеграції НМУ імені О. О. Богомольця, доктор ме-
дичних наук, професор.
Филипович Людмила Олександрівна – віце-президент ГО “Українська асоціація 
релігієзнавців”, завідувач відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнав-
ства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, доктор філософських 
наук, професор.

Доповіді:

1. Васильєва Ірина Василівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії, біоетики та історії медицини, Вакуленко Галина 
Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри онкології 
НМУ імені О. О. Богомольця – “Питання людської гідності у християнській 
духовній традиції”

2. Бучма Олег Васильович, кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сково-
роди НАН України – “Релігія та право як детермінанти здоров’я людини 
та суспільства”

3. Держко Ігор Зеновійович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії та економіки Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького – “Метафізика здоров’я та 
феноменологія людини”

4. Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач 
кафедри соціально-гуманітарної освіти комунального закладу Сумський об-
ласний інститут післядипломної педагогічної освіти – “COVID-19 як фактор 
розвитку освіти та формування людського капіталу”
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5. Ступак Федір Якович, доктор історичних наук, професор, професор кафе-
дри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О.О. Богомольця – “Гу-
манні засади милосердя і медицини в Київській Русі”

6. Терешкевич Галина Тарасівна (с. Діогена), кандидат наук державного 
управління, доцент, доцент кафедри філософії та економіки; Джура Ольга 
Романівна, кандидат медичних наук, доцент, кафедра гістології, цитології та 
ембріології; Львівський національний медичний університет імені Данила Га-
лицького – “Приклади лікарів – гідні наслідування”

7. Алексеєнко Алла Петрівна, доктор філософських наук, професор, профе-
сор кафедри філософії Харківського національного медичного університету 
– “Бути людиною – головне життєве кредо В. Ф. Войно-Ясенецького” 

8. Утюж Ірина Геннадіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного універси-
тету – “Філософія здорового життя: концептуальні смисли А. Лоуена”

9. Мойсеєнко Валентина Олексіївна, доктор медичних наук, професор кафе-
дри пропедевтики внутрішньої медицини № 2, Канюра Олександр Андрійо-
вич, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, проректор 
з науково-педагогічної та виховної роботи; НМУ імені О. О. Богомольця, та ін. 
– “Киянин о. Пимен – талановитий церковний композитор, іконописець, 
будівельник православних храмів”

10. Чорноморець Юрій Павлович, доктор філософських наук, професор, про-
фесор кафедри богослов’я та релігієзнавства НПУ ім. Драгоманова, Шкіль 
Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії Національного університету біоресурсів і природокористування 
України – “Практичне випробування релігійної біоетики в умовах коро-
навірусу”

11. Черкасов Віктор Гаврилович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри описової та клінічної анатомії, Дзевульська Ірина Вікторівна, док-
тор медичних наук, професор кафедри описової та клінічної анатомії; Малі-
ков Олександр Вячеславович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
описової та клінічної анатомії; НМУ імені О. О. Богомольця – “Духовні та 
моральні основи виховання студентів на кафедрі анатомії людини у ви-
щому навчальному медичному закладі”

12. Ханжи Володимир Борисович, доктор філософських наук, професор, завід-
увач кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного уні-
верситету – “Божий промысл и человеческая свобода: межэпохальный 
диалог Блаженного Августина и Святителя Луки Крымского”
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13. Кірик Тамара Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, Корсак 
Костянтин Віталійович, доктор філософських наук, професор, професор 
кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін; ПВНЗ 
“Київський медичний університет” – “Еволюція світогляду від гуманізму 
до ноогуманізму і нові засади вибору цілей вищої освіти та створення 
рейтингів університетів”

14. Павленко Павло Юрійович, доктор філософських наук, провідний науковий 
співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди 
НАН України – “Моральна парадигма християнства – засадничий чинник 
духовного здоров’я людини”

15. Ангел Грънчаров, директор на Центъра за развитие на личността 
“HUMANUS” – “Защо най-много от всичко друго трябва да пазим сърцата 
си – или кога духът ни е здрав?”

16. Silvia Capíková, MA, LLM, PhD, Assistant professor at Faculty of Medicine, Maria 
Nováková, LLM, PhD, Assistant professor at Faculty of Law, Comenius University, 
Mária Mojzešová, MD, PhD, Associate professor at St. Elisabeth University, 
Bratislava, Slovak Republic – “Marketization of medicine and objection of 
conscience”

17. Katarína Maria Vadíková, PhD. - doctor of philosophy, lecturer and researcher of 
the Department of Ethics and Moral Philosophy of the Faculty of Philosophy at the 
Trnava University in Trnava, Slovak Republic – “Responsible health care giving 
in a post-secular situation of global menace of humanity”
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Секція І.

 ПИТАННЯ РЕЛІГІЇ ТА МЕДИЦИНИ У ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ (В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО)

***
Секція VІ. 

РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ДУХОВНА ДЕТЕРМІНАНТА 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

(лекційна ауд. № 3 морфологічного корпусу)

Модератори:

Васильєва Ірина Василівна – доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М. П.  Драго-
манова.

Титаренко Віта Володимирівна – доктор філософських наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Секретар:

Білозор Дмитро Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафе-
дри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Доповіді:

1. “Зміст поняття лікарського та пастирського обов’язку в христоцентрич-
ній антропології свт. Луки (Войно-Ясенецького)”
Величко Олена Борисівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент ка-
федри україністики НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.

2. “Логіка, феноменологія та герменевтика як концептуальні засади 
богослов`я: казус Г. В. Флоровського”
Голубович Інна Володимирівна, доктор філософських наук, професор, про-
фесор кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного 
університету, м. Одеса.
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3. “В. Ф. Войно-Ясенецький про цілісність людського єства”
Сухова Надія Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії Національного авіаційного університету; Крицький 
Олег Васильович, старший викладач кафедри філософії, біоетики та історії 
медицини НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.

***
4. ““Шлях до здоров’я” в християнстві, науці та окультизмі: компаратив-Шлях до здоров’я” в християнстві, науці та окультизмі: компаратив-

ний аналіз світоглядних парадигм”
Базик Дмитро Васильович, кандидат філософських наук, учений секретар 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН 
України, м. Київ.

5. “Причини розповсюдження нетрадиційних релігій в Україні”
Білозор Дмитро Володимирович, кандидат філософських наук, доцент ка-
федри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця, 
м. Київ.

6. “Релігія, духовність та здоров’я людини в епоху постсекуляризму”
Лущ-Пурій Уляна Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафе-
дри філософії та економіки Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, співзасновниця та координатор міжнародних зв’язків 
ГО “Український інститут дослідження щастя”, м. Львів.

7. ““Філософія серця” як традиція в лоні київської духовно-академічної 
філософії ХІХ ст.”
Мозгова Наталія Григорівна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії Національного педагогічного університету імені 
М. П.  Драгоманова, м. Київ.

8. “Українське суспільство в умовах COVID-19: місце і роль церков в про-
цесі запобігання поширенню коронавірусу”

Титаренко Віта Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу філософії та історії релігії Відділення релігієз-
навства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ.
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Секція ІІ.
 МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РЕЛІГІЇ 

ТА МЕДИЦИНИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
***

Секція ІІІ.
 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПІДХОДІВ

 ФІЛОСОФІЇ, РЕЛІГІЇ ТА МЕДИЦИНИ
(ауд. № 439)

Модератори:

Вергелес Костянтин Миколайович – доктор філософських наук, професор ка-
федри філософії та суспільних наук Вінницького національного медичного універ-
ситету імені М. І. Пирогова.
Матюшко Богдан Костянтинович – кандидат філософських наук, доцент, до-
цент кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова.
Вячеславова Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

Секретар:
Васюк Ірина Василівна – пошукач кафедри філософії, біоетики та історії медици-
ни НМУ імені О. О. Богомольця.

Доповіді:
1. “Фукіанська концепція генеалогії медицини та її сучасні філософські ре-

цепції”
Вергелес Костянтин Миколайович, доктор філософських наук, професор, Ку-
ліш Павло Лаврентійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри фі-
лософії та суспільних наук, Вергелес Тетяна Михайлівна, викладач кафедри 
загальної гігієни та екології, Школьнікова Тетяна Юріївна, старший викладач 
кафедри філософії та суспільних наук Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова, м. Вінниця.

2. “Особистість у філософії медицини та православна антропологія”
Вячеславова Олена Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, до-
цент кафедри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Бого-
мольця, м. Київ.
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3. “Методологічні можливості дослідження взаємозв’язку релігії і медицини 
в рамках комунікативного повороту в сучасній філософії”
Корж Ганна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії 
післядипломної освіти, м. Харків.

4. “Мігель Сервет у пошуках істини: синтез теології і науки”
Лавринович Олена Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, до-
цент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного універ-
ситету, м. Київ.

***
5. “Пандемія COVID-19, медична етика та суспільна думка”

Беднарчик Тарас Романович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та суспільних наук Вінницького національного медичного університе-
ту імені М. І. Пирогова; Беднарчик Мирослава Вікторівна, викладач вищої ка-
тегорії Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного, м. Вінниця.

6. “Проблема цілісності особистості у філософії та медицині як детермінанта 
її свободи й відповідальності у процесі самореалізації”
Васюк Ірина Василівна, пошукач кафедри філософії, біоетики та історії меди-
цини НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.

7. “Питання застосування допоміжних репродуктивних технологій в кон-Питання застосування допоміжних репродуктивних технологій в кон-
тексті сучасних підходів в ісламській етиці”
Кудин Олександр Олександрович, кандидат філософських наук, старший викладач 
кафедри філософії, біоетики та історії медицини, Турбал Людмила Володимирівна, 
асистент кафедри описової та клінічної анатомії НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.

8. “Індивідуальність, зобов’язальність, відповідальність: до формування 
нової етики”
Максюта Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор, професор ка-
федри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування 
України; Соколова Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії На-
ціонального університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

9. “Епістемологія першого позитивізму Іллі Мечникова як теоретична підстава 
“оптимістичної філософії””
Матюшко Богдан Костянтинович, кандидат філософських наук, доцент, до-
цент кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова, м. Київ.

10. “Роль суспільної філософії та релігії в процесі  нівелювання провокуючих 
факторів деградаційної поведінки при лікуванні алькогольної, наркотич-
ної, тютюнозалежності”
Молчанова Стелла Геннадіївна, асистент кафедри фармацевтичної, біоло-
гічної та токсикологічної хімії НМУ ім. О. О. Богомольця, м. Київ.
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11. “Медичні погляди у філософській спадщині Рене Декарта”
Пилипенко Світлана Павлівна, кандидат філософських наук, cтарший ви-
кладач кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ 
“Київський медичний університет”, м. Київ.

12. “Вплив навколишнього середовища на формування духовного світу лю-
дини традиційного суспільства”
Сідоркіна Олена Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії; Скиба Оксана Петрівна, кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії; Пода Тетяна Анатоліївна, кандидат філософ-
ських наук, доцент, доцент кафедри філософії; факультет лінгвістики та со-
ціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ.

13. ““Сенс життя” як складова здоров’я людини (за екзистенціальним аналі-
зом В. Франкла)”
Сініцина Алла Василівна, кандидат філософських наук, доцент; Сокирко Анна 
Миколаївна, кандидат філософських наук, старший викладач; кафедра украї-
нознавства і філософії, Івано-Франківський національний медичний універси-
тет, м. Івано-Франківськ. 

14. “Гендер та здоров’я людини в умовах пандемії”
Сторожук Світлана Володимирівна, доктор філософських наук, професор 
кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокорис-
тування України, м. Київ; Гоян Ігор Миколайович, доктор філософських наук, 
професор, декан філософського факультету Прикарпатського національного 
університету імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ.

15. “Філософія та медицина: перспективи взаємного розвитку” 
Супрун Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафе-
дри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ.

16. “Поняття евтаназії: витоки та сучасність”
Тимошенко Ольга Тарасівна, аспірантка; Вовк Анатолій Сергійович, аспі-
рантка; кафедра філософії, Національний університет біоресурсів і природо-
користування України, м. Київ.

17. “Цінність людського життя як аксіологічний імператив сучасної медицини”
Турчин Марина Яремівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафе-
дри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця; Пав-
лов Юрій Валерійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
філософії та методології науки КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ.
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Секція ІV.
 РЕЛІГІЯ ТА КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

***
Секція V. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОМЕДИЧНОЇ ЕТИКИ В СУЧАСНОМУ 
РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ

(ауд. № 454)

Модератори:
Шевченко Сергій Леонідович – доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Іванова Каріна Андріївна – доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету.

Білецька Лідія Вікентіївна – кандидат філософських наук, старший викладач кафе-
дри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Секретар: 
Лапутько Анна Валеріївна – старший лаборант кафедри філософії, біоетики та 
історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Доповіді:

1. “Про реалії пандемії та переоцінку цінностей як один із її наслідків”
Білецька Лідія Вікентіївна, кандидат філософських наук, старший викладач 
кафедри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця, 
м. Київ.

2. “Короткі зауваги до взаємозв’язку релігії та клінічної практики”
Коцюба Максим Петрович, кандидат філософських наук, викладач кафедри 
філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

3. “Вопросы диалога религии и науки в современном высшем медицин-Вопросы диалога религии и науки в современном высшем медицин-
ском образовании”
Лапутько Анна Валеріївна, старший лаборант кафедри філософії, біоетики та 
історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.

4. “Діалектика свободи й духовного здоров’я С. К’єркеґора і екзистенці-
ально-гуманістична психологія”
Шевченко Сергій Леонідович, доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.
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***
5. “Ethical limits of transhumanism in the postmodern period”

Michal Ganovsky, Mgr., PhD. student in internal form, Trnavska univerzita v Trnave, 
Trnava, Slovak republic.

6. “Біоетика в точці перетину релігійної та наукової антропології”
Гаврилюк Тетяна Вікторівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач 
кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної акаде-
мії статистики, обліку та аудиту, м. Київ.

7. “Біоетика в гуманістично-релігійному контексті”
Іванова Каріна Андріївна, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії та соціології; Балабай Яна Володимирівна, кандидат іс-
торичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології; Садовніков 
Олег Костянтинович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
філософії та соціології; Національний фармацевтичний університет, м. Хар-
ків.

8. “Принципи толерантності у ліберальних суспільствах”
Калач Дмитро Михайлович, кандидат філософських наук, доцент, доцент ка-
федри філософії та суспільних наук; Марчук Іванна Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук; Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова, м. Вінниця.

9. ““Ефект люцифера”: релігійний, філософський та психологічний аспек-Ефект люцифера”: релігійний, філософський та психологічний аспек-
ти”
Лукашенко Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент ка-
федри філософії Донецького національного університету ім. Василя Стуса, 
м. Вінниця.

10. “Миссия врача в свете католического учения о достоинстве человека”
Матюхіна Олександра Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії Національного авіаційного університету, м. Київ.

11. “Медична етика чеснот Едмунда Д. Пелеґріно”
Рассудіна Катерина Сергіївна, кандидат філософських наук, докторант ка-
федри теоретичної і практичної філософії Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, м. Київ.
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Секція VІІ.
 ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ТА МЕДИЦИНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

(ауд. № 441)

Модератори:

Іщук Наталія Василівна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри 
філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Гололобова Катерина Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент, 
завідувач відділу аспірантури та докторантури; доцент кафедри філософії, біоети-
ки та історії медицини; НМУ імені О. О. Богомольця.

Кобржицький Вячеслав Всеволодович – старший викладач кафедри філософії, 
біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Секретар:
Шевченко Світлана Михайлівна – старший лаборант кафедри філософії, біо-
етики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Доповіді:

1. “General view on the access to spiritual care in Slovak hospitals”
Mária Mojzešová, MD, PhD, Assoc. Prof. at St. Elisabeth University, Bratislava, 
Slovak Republic; Silvia Capíková, MA, LLM, PhD, Assistant professor at Faculty of 
Medicine, Comenius University; Jana Trizuljaková, MD, PhD, Assistant professor 
at Faculty of Medicine, Comenius University; Assoc. Prof. Vojtech Ozorovský, 
MD, PhD, Head of the Institute of Social Medcine and Medical Ethics Faculty of 
Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic.

2. “Religion and pandemia: interaction”
Shcherbina Maria Mykhailivna, Ph.D. in Philosophical Sciences, Associate Pro-
fessor of Department of Philosophy, Kharkiv National Medical University, Maslov 
Bohdan Yuriyovych, student of Kharkiv National Medical University, Kharkiv.

3. “Феномен екоескапізму в сучасному суспільстві”
Абисова Марія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент; Шоріна Те-
тяна Геннадіївна, кандидат філософських наук, доцент; кафедра філософії, 
Національний авіаційний університет, Україна, м. Київ.
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4. “Трансгуманізм і релігія: єдність мети і розбіжність методологій”
Алєксєєва Катерина Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та педагогіки Національного транспортного університету, м. Київ.

5. “Виклики сучасного світу та філософія екзистенціалізму”
Гололобова Катерина Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент, 
завідувач відділу аспірантури та докторантури; доцент кафедри філософії, 
біоетики та історії медицини; НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.

6. “Пандемія COVID-19 та перспективи розвитку темної теології”
Іщук Наталія Василівна, доктор філософських наук, доцент, доцент кафе-
дри філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця, Іщук 
Сергій Миколайович, кандидат філософських наук, доцент, м. Київ.

7. “Нові виклики медицини та релігії”
Романюк Оксана Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент; Коб-
ржицький Вячеслав Всеволодович, старший викладач; кафедра філософії, 
біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.

8. “Взаємодоповнення до світогляду: релігія і наука”
Редькіна Ольга Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафе-кандидат історичних наук, доцент, доцент кафе-
дра філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.
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СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ
(ауд. № 458)

Модератори:
Ступак Федір Якович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри 
філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Романюк Оксана Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Коцюба Максим Петрович – кандидат філософських наук, викладач кафедри 
філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О. О. Богомольця.

Секретар:
Владиженко Аліна Ігорівна – студентка медичного факультету №4 НМУ імені О. 
О. Богомольця.

Доповіді:

1. “Кілька завваг щодо дискусійних позицій релігійних діячів та медиків-на-Кілька завваг щодо дискусійних позицій релігійних діячів та медиків-на-
уковців”
Богомолова Анастасія Владиславівна, студентка медичного факультету №1 
НМУ імені О. О. Богомольця, м. Київ.

2. “Штучне запліднення: релігійні витоки”
Владиженко Аліна Ігорівна, студентка медичного факультету №4 НМУ імені О. 
О. Богомольця, м. Київ.

3. “Біомедицина і біоетика – єдність і боротьба в контексті соціальної кон-Біомедицина і біоетика – єдність і боротьба в контексті соціальної кон-
цепції православної церкви”
Гарбузенко Олена Миколаївна, студентка факультету біотехнологій та еколо-
гічного контролю спеціальності “Біотехнологія та біоінженерія” Національного 
університету харчових технологій, м. Київ.

4. “Релігія та клінічна медицина: специфіка взяємозв’язку”
Гікал Гліб Олександрович, студент фармацевтичного факультету НМУ імені О. 
О. Богомольця, м. Київ.

5. “Філософія, як парадигма формування здоров�я та здорового стилю жит-Філософія, як парадигма формування здоров�я та здорового стилю жит-
тя”
Жвиревич Анастасія Андріївна, студентка медичного факультету №1 НМУ 
імені О. О. Богомольця, м. Київ.
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6. “Human health in the context of approaches philosophy, religion and 
medicine”
Hadi Meri Pina, Clinical intern of the Department of Orthopedic Dentistry of the O. 
Bogomolets National Medical University, Kyiv.

7. “Религия и медицина в условиях пандемии”
Садыгова Нателла Мурадовна, клинический ординатор НМУ имени А. А. Бо-
гомольца, г. Киев.

8. “Співвідношення релігії та медицини у житті та творчості В. Ф. Войно-
Ясенецького”
Сирай Анжеліка Сергіївна, студентка медичного факультету №2 НМУ імені О. 
О. Богомольця, м. Київ.

9. “Вплив поглядів святителя Луки на прийдешні покоління лікарів”
Сідченко Катерина Андріївна, студентка медичного факультету №1 НМУ імені 
О. О. Богомольця, м. Київ.

10. “Біохакінг як нова філософія управління духовним здоров’ям пацієнта”
Стаднік Марія Миколаївна, студентка медичного факультету №1 НМУ імені О. 
О. Богомольця, м. Київ.

11. “Стратегії католицької церкви під час пандемій”
Стефінів Оксана Василівна, студентка медичного факультету №2 НМУ імені 
О. О. Богомольця, м. Київ.

12. “Аборты в исламе в религиозном и медицинском аспектах”
Хамыдова Шекер Ахметджановна, клинический ординатор кафедры акушер-
ства и гинекологии №3 НМУ имени А. А. Богомольця, г. Киев.

13. “Диалог между наукой и религией в постсекулярном мире: современные 
алгоритмы соотношения рационального и иррационального подходов к 
здоровью человека”
Харасахал Ольга Николаевна, студентка медицинского факультета №4 НМУ 
имени А. А. Богомольца, г. Киев.
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