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Вступ 
 

Програма з навчальної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» складена у 

відповідності з освітньо-професійною програмою для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня спеціальності 222 Медицина, галузі знань 22 Охорона здоров’я, 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (ст.13, п.7), положення 

«Про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»», методичних рекомендацій, затверджених Центральним методичним 

кабінетом вищої медичної освіти МОЗ України щодо розробки програм навчальних 

дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Дисципліна «Основи 

біоетики та біобезпеки» належить до розділу Професійна підготовка навчального 

плану підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього (магістерського) рівня. 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність. 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 1,5 
Галузь знань: 

22 Охорона здоров’я 
 

Розділів – 1 

Спеціальність: 

222 Медицина 

 

Рік підготовки: 

Змістових розділів – 1 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин -45 

1-й 

Лекції 

 Освітній рівень:  

магістр  

10 год. 

Семінари  

10 год. 

Самостійна (індивідуальна) 

робота 

25 год. 

Вид контролю: поточний та 

підсумковий контроль 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  сукупність спірних етичних питань, 

що можуть ідентифікуватися в процесі медичної практики, під час виконання 

біомедичних досліджень і експериментів або у разі комбінації цих видів професійної 

діяльності.    

Міждисциплінарні зв’язки: найбільш важливою ознакою міждисциплінарності 

«Біоетики та біобезпеки»  є її зв'язок з медициною (з усіма медичними дисциплінами) і 

біологією. 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки»:  

• формування знань щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та 

біології; 

• формування знань щодо збереження живими організмами своєї біологічної суті, 

біологічних якостей, запобігання широкомасштабної втрати біологічної цілісності; 

• формування знань щодо законодавчих документів, що захищають індивідуум, 

суспільство і людство  в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в 

практику нових медико-біологічних технологій; 

• виховання глибокої переконаності в необхідності неухильного дотримання 

етичних моральних норм, правил і принципів у своїй практичній діяльності; 

• формування вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точку 

зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і суспільства сьогодні й у 

майбутньому. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи біоетики та 

біобезпеки»  є:  

➢ знання законів, принципів і правил регулювання професійної поведінки медичних 

працівників та дослідників, що сприяють безпеці використання нових медичних 

технологій та запобігають нанесенню шкоди людині, її потомству, усьому людству 

і біосфері у цілому; 

➢ формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, інтереси яких 

завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки або суспільства; 

➢ формування вміння ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, що 

виникають на стику медицини, біології, філософії та юриспруденції, а й  визначати 

конкретні шляхи їхнього розв’язання; 

➢ формування основ вміння користуватися новими етичними принципами (тобто 

ноостикою), для запобігання глобальної екологічної кризи, за суттю ноосферної 

кризи, яка може прийняти катастрофічний і необоротний характер.  

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

«Основи біоетики та біобезпеки». 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Основи біоетики та 

біобезпеки» забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

 

Знати: 

➢ моральну сторону діяльності людини в медицині та біології; 

➢ законодавчі документи, що захищають індивідуум, суспільство і людство  в цілому 

від небажаних і згубних наслідків упровадження в практику нових медико-

біологічних технологій; 

➢ формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, інтереси яких 

завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки або суспільства. 

 

Уміти: 

▪ оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точку зору визначення 



ступеня їх небезпеки для людини і суспільства сьогодні й у майбутньому; 

▪ ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, що виникають на стику 

медицини, біології, філософії та юриспруденції, а й  визначати конкретні шляхи 

їхнього розв’язання; 

▪ користуватися новими етичними принципами (тобто ноостикою), для запобігання 

глобальної екологічної кризи, за суттю ноосферної кризи, яка може прийняти 

катастрофічний і необоротний характер. 

1.4.  Результати навчання (перелік обов’язкових навичок для майбутньої практики): 

✓ Вміння вступати в довірливий контакт з пацієнтами та їх близькими. 

✓ Вміння давати оцінку емоційно-психологічного стану пацієнта. 

✓ Вміння здійснювати психологічну підтримку хворого та його сім'ї. 

✓ Вміння на практиці застосовувати норми та принципи біомедичної етики та  

деонтології при роботі з хворими в клініці. 

✓ Вміння давати медико-етичну та правову оцінку конкретних випадків з позицій 

конфіденційності та лікарської таємниці при вирішенні ситуаційних задач.  

✓ Вміння проаналізувати та дати медико-етичну оцінку конфліктних ситуацій, що 

найбільш часто трапляються в практиці лікаря при вирішенні ситуаційних задач. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 45 годин 1,5 кредиту ЄКТС, у 

т.ч. лекції 10 год.(немає), семінарні 10 год., самостійна робота 25 год. Нормативна 

дисципліна. 

 

Розділ 1. Основи біоетики та біобезпеки людини 

Змістовий розділ 1. Основи біоетики та біобезпеки людини 

 

Тема 1. Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров'я. Історія 

професійної медичної етики, нооетики. Біоетика і становлення національної системи 

охорони здоров'я в Україні. 

Тема 2. Права людини як джерело біоетичних принципів та критеріїв поведінки. 

Вартість життя та здоров'я людини. Міжнародні документи з питань біоетики та прав 

людини. 

Тема 3. Біоетика медико-біологічних експериментів. Сучасна концепція доказової 

медицини. Біоетичні комітети, історія створення, методи організації, моделі, права та 

обов'язки, перспективи діяльності. 

Соціальна справедливість, проблеми транскультуральної етики і соціоетичні 

зобов'язання. Соціальна справедливість і соціоетичні зобов'язання. Біоетичні та правові 

проблеми спів існування „традиційної" та „нетрадиційної" медицини. 

Тема 4. Виховання поваги до здорового образу життя. Здоров'я, філософське, 

біологічне та етичне визначення. Визначення здоров'я ВООЗ. Здоровий спосіб життя як 

умова його тривалості, фізичного і духовного розвитку. Людина і хвороба. Хвороба як 

переживання і поведінка людської особистості. 

Взаємини між медичними співробітниками, пацієнтом та його родиною.  

Тема 5. Концепція біобезпеки і ризику біомедичних технологій. Біоетичні аспекти 

та біобезпека впливу навколишнього середовища на людину. Біоетичні аспекти 

агротехнологій.   

Тема 6. Основи біоетичної оцінки морального статусу плода та початку життя, 

конфліктів між матір'ю та плодом. Основи біотичної оцінки та контролю генетичних 

технологій. 

Тема 7. Основи біотичних проблем болю, страждання, «реабілітації» смерті та 

евтаназії. Основи біотичних аспектів трансплантології та трансфузіології крові. 

Тема 8. Основи біоетичних проблем ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних 

інфекцій. 

Тема 9. Основи біоетичних проблем біопсихосоціальної медицини, психології 

та психіатрії. 

 



3. Структура навчальної дисципліни  

№  

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього л п.з. с.р. 

1. Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров'я. 

Історія професійної медичної етики, нооетики. Біоетика і 

становлення національної системи охорони здоров'я в Україні. 

4 1 1 2 

2. Права людини як джерело біоетичних принципів та критеріїв 

поведінки. Вартість життя та здоров'я людини. Міжнародні 

документи з питань біоетики та прав людини. 

4 1 1 2 

3. Біоетика медико-біологічних експери ментів. Сучасна концепція 

доказової медицини. Біоетичні комітети, історія створення, 

методи організації, моделі, права та обов'язки, перспективи 

діяльності. 

Соціальна справедливість, проблеми транскультуральної етики і 

соціоетич ні зобов'язання. Соціальна справедливість і 

соціоетичні зобов'язання. Біоетичні та правові проблеми спів 

існування „традиційної" та „нетрадиційної" медицини. 

4 1 1 2 

4. Виховання поваги до здорового образу життя. Здоров'я, 

філософське, біологічне та етичне визначення. Визначення 

здоров'я ВООЗ. Здоровий спосіб життя як умова його 

тривалості, фізичного і духовного розвитку. Людина і хвороба. 

Хвороба як переживання і поведінка людської особистості. 

Взаємини між медичними співробітниками, пацієнтом та його 

родиною. 

4 1 1 2 

5. Концепція біобезпеки і ризику біомедичних технологій. 

Біоетичні аспекти та біобезпека впливу навколишнього 

середовища на людину. Біоетичні аспекти агротехнологій. 
4 1 1 2 

6. Основи біоетичної оцінки морального статусу плода та початку 

життя, конфліктів між матір'ю та плодом. 

Основи біотичної оцінки та контролю генетичних технологій. 4 1 1 2 

7. Основи біотичних проблем болю, страждання, «реабілітації» 

смерті та евтаназії. 

Основи біотичних аспектів трансплантології та трансфузіології 

крові. 

4 1 1 2 

8. 
Основи біоетичних проблем ВІЛ-інфекції та інших соціально 

небезпечних інфекцій. 
4 1 1 2 

9. 
Основи біотичних проблем біопсихосоціальної медицини, 

психології та психіатрії. 
4 1 1 2 

10. 
Підсумковий контроль засвоєння модулю „Основи біоетики та 

біобезпеки “ 
9 1 1 7 

 Разом за модуль  45 10 10 25 
 Кредитів ECTS – 1,5     

 



4. Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового 

контролю 

 

1. Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров'я. 

2. Історія професійної медичної етики, нооетики. 

3. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров'я в Україні. 

4. Права людини як джерело біоетичних принципів та критеріїв поведінки. 

5. Вартість життя та здоров'я людини. Гідність і недоторканість людського життя з 

моменту його запліднення до природної смерті. 

6. Міжнародні документи з питань біоетики та прав людини. 

7. Біоетика медико-біологічних експериментів. Сучасна концепція доказової 

медицини. 

8. Біоетичні комітети, історія створення, методи організації, моделі, права та 

обов'язки, перспективи діяльності. 

9. Соціальна справедливість, проблеми транскультуральної стики і соціоетичні 

зобов'язання. Соціальна справедливість і соціоетичні зобов'язання. 

10. Біоетичні та правові проблеми співіснування „традиційної" та „нетрадиційної" 

медицини 

11. Виховання поваги до здорового образу життя. Здоров'я, філософське, біологічне та 

етичне визначення. Визначення здоров'я ВООЗ. Здоровий спосіб життя як умова 

його тривалості, фізичного і духовного розвитку. 

12. Людина і хвороба. Хвороба як переживання і поведінка людської особистості. 

13. Взаємини між медичними співробітниками, пацієнтом та його родиною. 

14. Концепція біобезпеки і ризику біомедичних технологій. 

15. Біоетичні аспекти та біобезпека впливу навколишнього середовища на     людину. 

Біоетичні аспекти агротехнологій. 

16. Основи біоетичної оцінки морального статусу плода та початку життя, конфліктів 

між матір'ю та плодом. 

17. Основи біоетичної оцінки та контролю генетичних технологій. 

18. Основи біоетичних проблем болю, страждання, «реабілітації» смерті та евтаназії. 

19. Основи біоетичних аспектів трансплантології та трансфузіології крові. 

20.Основи біоетичних проблем ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних 

інфекцій. 

21. Основи біоетичних проблем біопсихосоціальної медицини, психології та 

психіатрії. 

Перелік практичних навичок для підсумкового контролю 

1. Вміння вступати в довірливий контакт з пацієнтами та їх близькими. 

2. Вміння давати оцінку емоційно-психологічного стану пацієнта. 

3. Вміння здійснювати психологічну підтримку хворого та його сім'ї. 

4. Вміння на практиці застосовувати норми та принципи біомедичної етики та  

деонтології при роботі з хворими в клініці. 

5. Вміння давати медико-етичну та правову оцінку конкретних випадків з позицій 

конфіденційності та лікарської таємниці при вирішенні ситуаційних задач.  

6. Вміння проаналізувати та дати медико-етичну оцінку конфліктних ситуацій, що 

найбільш часто трапляються в практиці лікаря при вирішенні ситуаційних задач. 

 



5. Методи навчання 
 

1. Вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);   

2. Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   

3. Практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики).  

При проведенні навчального процесу також використовуються наступні методи 

навчання:   

▪ пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 

передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 

студентами;  

• словесні методи: джерелом знання є усне або друковане слово (розповідь, бесіда, 

інструктаж і ін.) 

• практичні методи: студенти одержують знання й уміння, виконуючи практичні 

дії (вправа, тренування, самоуправління). 

▪ репродуктивний, (репродукція - відтворення) в основу якого покладено 

виконання різного роду завдань за зразком;   

▪ метод проблемного викладу, котрий полягаєв тому, що викладач ставить 

проблему і сам її вирішує, демонструючи протиріччя, якими характеризується 

процес пізнання, при цьому завдання студентів полягає в контролюванні 

послідовності викладення матеріалу, суттєвості доказів, прогнозуванні наступних 

кроків викладача; цей МН реалізується шляхом навчання студентів на проблемних 

ситуаціях з метою успішної попередньої підготовки до майбутньої роботи в 

реальних умовах практичних лікувальних закладів;   

▪ частково-пошуковий або евристичний, спрямований на оволодіння окремими 

елементами пошукової діяльності, наприклад: викладач формулює проблему, 

студенти – гіпотезу;   

▪ дослідницький, сутність якого полягає у організації викладачем пошукової 

творчої діяльності студентів шляхом постановки нових проблем і проблемних 

завдань.  

▪ методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекції, 

самостійна робота, інструктаж, консультація);   

▪ методи застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (практичні 

заняття, контрольні завдання);   

▪ методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок; 

▪ наочні методи: джерелом знань є спостережувані предмети, явища, наочні 

приклади 

▪ дискусійні методи. 
 



6. Методи контролю 

 

9.1. Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 

практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 

студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:  

а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 

послідовності дій, з визначенням відповідності;  

б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  

в) розв’язання типових ситуаційних задач;  

г) контроль практичних навичок. 

9.2. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль (екзамен)проводиться на останньому контрольному 

занятті.  

       До ПК допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною 

програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні розділу 

Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного 

терміну.  

Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

контроль теоретичної та практичної підготовки.  

 



7. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти. 

 Формою підсумкового контролю яких є залік.  

 Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 

теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 

чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 

теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за традиційною 

шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну 

діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться 

на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею.  

Таблиця. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) 
4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 
 5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137 

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136 
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135 
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134 
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133 

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132 
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131 
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130 
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129 

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128 
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127 
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126 
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125 

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124 
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123 
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122 
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121 

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120 
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос-

татньо 4,52 181 3,99 160 3,47 139 
4,5 180 3,97 159 3,45 138 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент, складає 200 балів, 

мінімальна кількість балів – 120 білів. 

 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною і ЄКТС 

шкалою по складанні іспиту: 

Оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ЄКТС 

180-200 Відмінно А 

160-179 
 

Добре 

 

B 

 

150-159 С 



130-149 Задовільно 

 

D 

120-129 E 

50-119  

Незадовільно 

FX 

0-49 F 

 

 

 

Критерії оцінювання. 

 Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 

здобувачу вищої освіти виставляються оцінки за національною (традиційною) шкалою 

з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання: 

- оцінка “відмінно” (5)- студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми 

заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення 

наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного 

матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 

рівень засвоєння практичних навичок;  

- оцінка “добре” (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; володіє практичними навичками, висловлює свої міркування з 

приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

логіці викладу теоретичного змісту або при виконанні практичних навичок;  

- оцінка “задовільно” (3) - студент в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної теми, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у 

студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на питання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 

явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, припускається помилок при 

виконанні практичних навичок;  

- оцінка “незадовільно” (2)- студент не опанував навчальний матеріал теми, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не 

сформовані.  

 



8. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча навчальна програма з дисципліни.  

2. Календарно-тематичні плани лекцій і практичних занять.  

3. Зразки тестових завдань до занять. 

4. Тестові завдання до заліку.  

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. 

6. Конспекти лекцій з дисципліни. 

7. Комп’ютерні тести за кожною темою і на ПМК для визначення залишкових знань з 

дисципліни. 

8. Індивідуальні завдання студентам в межах навчальної програми. 

9. Контрольні питання до занять. 

10. Питання до ПМК. 

11. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

12. Комп’ютерні слайди за темами. 

13. Інші матеріали (плакати, альбоми тощо). 

 

Індивідуальні завдання  

 

1. Чинники виникнення біоетики. 

2. Основоположник біоетики — Р. Поттер. 

3. Визначення біоетики як науки. 

4. Суть поняття “екоцентрична біоетика”. 

5. Суть поняття "біоцентрична біоетика". 

6. Суть поняття “антропоцентрична біоетика”. 

7. Етапи становлення біоетики. 

8. Взаємини “лікар–пацієнт” з позицій біоетики. 

9. Напрями біоетики. 

10. Мета впровадження засад біоетики у практику. 

11. Причина міждисциплінарності біоетики. 

12. Основні дисципліни, які  поєднує біоетика. 

13. Біомедичні аспекти біоетики. 

14. Основні психологічні аспекти біоетики. 

15. Соціологічні аспекти біоетики. 

16. Правові аспекти біоетики. 

17. Основні моделі біоетики. 

18. Сутність ліберально-радикальної моделі. 

19. Негативні сторони прагматично-утилітаристської моделі. 

20. Особливості соціо-біологічної моделі. 

21. Цінності персоналістичної моделі. 

22. Філософські основи етичного судження в біоетиці. 

23. Головні засади персоналістичної біоетики. 

24. Сутність персоналістичного трактування людини. 

25. Недоліки матеріалістичної філософії щодо розуміння сутності людини. 

26. Основні матеріалістичні течії  у філософії, особливості розуміння ними людини. 

27. Відмінність між  феноменологічним  та онтологічним трактуванням  тіла. 

28. Сутність дуалістичної концепції тілесності. 



29. Поняття цілісності  людини у трактуванні Томи Аквінського. 

30. Основні особливості розуміння людини представниками філософської 

антропології. 

31. Переваги персоналістичного трактування людини з позиції  біоетики. 

32. Міжнародні організації охорони здоров’я та їх вплив на Україну. 

33. Криза в галузі права людини на життя. 

34. Недоліки українського законодавства щодо захисту гідності людини. 

35. Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людини”// Законодавство України про охорону здоров’я. – К.: Юрінком-Інтер, 

2000. – С. 367 – 374. 

36. Кримінальний кодекс України. – К.: Юрінкорм, 1998 (зі змінами та доповненнями 

станом на 25.04.2000) 

37. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 31.12.1992 р. – № 23 – 92. 

38. Цивільний кодекс України від 16.10.2003 р. (№ 435 – IV) // Відомості Верховної 

Ради України №40 – 43/203.  

39. Про порядок штучного переривання вагітності: Постанова Кабінету Міністрів № 

992 від 16.03. 2000 р. 

40. Довгострокова програма поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнства 

і дитинства, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 431 від 

28.07.1992 р. 

41. Наказ Міністерства охорони здоров’я України: Інструкція щодо констатації смерті 

людини на підставі смерті мозку № 226 від 25.09.2000 р. 

42. Біоетичні проблеми хвороби.   

43. Транссексуалізм і корекція статевої орієнтації.   

44. Гомосексуалізм – етична чи медична проблема?   

45. Війна як антигуманне явище.   

46. Чи етично обґрунтована смертна кара?   

47. Вплив засобів масової інформації на біоетичне формування особистості людини. 

48. Суть засади інформованої згоди. 

49. Засади біоетики, які  регулюють медичні експерименти. 

50. Безпечність терапевтичних експериментів. 

51. Підстави використання плацебо при клінічному терапевтичному 

експериментуванні на людині. 

52. Умови використання плацебо в контексті контрольного клінічного дослідження. 

53. Роль біоетичних комісій з біоетики  у контексті експериментування над людиною. 

54. Відмінність між опосередкованим і безпосереднім  впливом  на людську психіку.  

55. Суть поняття  “гормональної маніпуляції” з психікою людини. 

56. Небезпека хімічної маніпуляції з психікою людини. 

57. Негативні аспекти  механічного втручання у психіку людини. 

58. Міжнародні організації, які  застерігають проти експериментів з ембріонами. 

59. Основні труднощі сучасної трансплантології. 

60. Суть ксенотрансплантації. 

61. Засади біоетики, які  регулюють трансплантацію органів. 

62. Важливість персоналістичного аспекту трансплантології. 

63. Небезпека втрати ідентичності пацієнта. 

64. Небезпека утилітарного критерію  вибору пацієнтів у трансплантології. 



65. Позитивна роль  терапевтичного критерію  при відборі пацієнтів для пересадження 

органів. 

66. Складність проблеми діагностування смерті. 

67. Засади біоетики, які  забезпечують гідність людського ембріона. 

68. Обґрунтування  трактування ембріона як особистості. 

69. Суть аморальності  аборту. 

70. Аборт з огляду на демографічну ситуацію. 

71. Можливість заборони абортів  та  її наслідки. 

72. Новітні репродуктивні технології у моральному контексті. 

73. Новітні репродуктивні технології і права людини. 

74. Засади біоетики, які  захищають права матері. 

75. Засади біоетики, які  обстоюють права дитини. 

76. Загроза суспільству від легалізації абортів. 

77. Етична оцінка різновидів абортів. 

78. Негативні наслідки соціального аборту. 

79. Суть Національної програми планування сім’ї. 

80. Небезпека контрацепції. 

81. Етична оцінка  примусової та добровільної контрацептивної стерилізацій. 

82. Біоетичні основи  природних методів розпізнавання днів плідності.  

83. Критерій біоетичної  дозволеності репродуктивних технологій. 

84. Негативні наслідки клонування людини. 

85. Біоетична оцінка біомедичних маніпуляцій та генної інженерії.  

86. Наслідки використання генетично модифікованих організмів. 

87. Ставлення до смерті у суспільстві. 

88. Правомірність дозволу евтаназії. 

89. Негативні сторони евтаназії. 

90. Головна небезпека евтаназії. 

91. Засади біоетики, які  застерігають проти евтаназії. 

92. Ставлення до  евтаназії в Україні. 

93. Етична оцінка  самогубства. 

94. Суть  паліативного лікування. 

95. Перевага госпісів. 

96. Етичні засади, яких  потрібно дотримуватись під час реанімації. 



9. Рекомендована література 

 

1. Базова література  

1. Конституція України. 

2. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року зі 

змінами і доповненнями, внесеними Законами України. 

3. Кримінальний Кодекс України. 

4. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнятий 3-ю Генеральною Асамблеєю 

Всесвітньої Медичної Асоціації, Женева, Швейцарія, у жовтні 1949 року, 

доповнений 22-ю Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Сідней, Австралія, у серпні 

1968 року і 35-ю Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Венеція, Італія, у жовтні 1983 

року. 

5. Нова редакція Закону "Про попередження захворювання на СНІД і соціальний 

захист населення" (1998 р.). 

6. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 

2005. – 288 с. 

7. Запорожан В.Н. Биоэтика: Учебник / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв – Одеса: Одесский 

медуниверситет, 2005. – 295 с. 

8. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с. 

9. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский 

медуниверситет, 2008. – 284 с.  

10. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский 

медуниверситет, 2008. – 284 с.  

11. О.В. Нам’ятов. Комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Основи 

біоетики та біобезпеки». – К., ПВНЗ “Міжнародна  академія  екології  та  

медицини”, кафедра соціальної медицини та профілактичної медицини, 2020.  

 

2. Допоміжна література  
1. Нюрнберзький кодекс (1947). 
2. Хельсинська декларація (1964). 
3. Конвенція про права людини і біомедицину (1996). 
4. «Заява про персистуючий вегетативний стан», прийнята 41-ю Всесвітньою 

Медичною Асамблеєю (Гонконг, 1989 р.) (Додаток 10). 
5. Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду (МКХ-10). 
6. Ардашева Н. А. Эвтаназия, как метод искусственного прерывания жизни. 

Правовые условия ее применения / Ардашева Н. А. //Вестник РАМН. – 1996. – 
№12. – С. 60-67. 

7. Аряєв М. Л. Психологічні та біотичні проблеми у перинатальній медицині У кн. 
Неонатологія. Підручник / М. Л. Аряєв: Київ АДЕФ – Україна, 2003. –С. 115 – 131. 

8. Аряєв Н. Л. Психологические и биоэтические проблемы в перинатальной 
медицине В кн. Неонатология Учебник / H. Л. Аряєв: Одеса. – Одеський 
медуниверситет, 2006. – С. 119 – 136. 

9. Аряев Н. Л. Медико-этические и правовые проблемы в неонатологической 
практике / Н. Л. Аряєв //Другий національний конгрес з біоетики. – Київ: НАН 
України, АМН України, Комісія з питань біоетики при Kабінеті Міністрів України, 
2004. – С. 103. 

10. Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224 
с. 

11. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 
1998. – 225 с. 

12. Боднар Г.В. Паліативна медична допомога / Г.В. Боднар, І.С. Вітенко, О.Ю. 
Попович : Донецьк, 2003. – 110 с. 



13. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і 
лікування хворих / І.С. Вітенко, О.О. Чабан, О.О. Бусло: Тернопіль. – 
„Укрмедкнига”, 2002. – 187с. 

14. Вітенко І.С. Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та 
підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – 
Золоті сторінки. – 2002. – 288с. 

15. Возіанов О.Ф. Клінічні випробування стовбурових клітин: початок регенеративної 
та відновної медицини / О. Ф. Возіанов, Г. В. Єльська, О. Л. Кухарчук // Здоров’я 
України. – 2008. – №12 (193). – С. 62 – 63. 

16. Гешелин С.А. Этика в хирургии/С. А. Гешелин // Здоров’я України. – 2005. – №3. – 
С. 6. 

17. Запорожан В.Н. Биоэтика в ХХ столетии: от глобальной биоэтики к нооэтике / 
В.Н.Запорожан // Інтегративна антропологія. – 2004. – №2 (4). – С. 3 – 9. 

18. Запорожан В. М. Від біоетики до нооетики / В.М.Запорожан // Вісник НАН 
України. – 2004. – №12. – С. 22 – 30. 

19. Запорожан В.М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і 
філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. – №1-2(5-6). – С. 
3-10 

20. Иванов В.И. Этические аспекты исследований генома человека в генотерапии / В. 
И. Иванов В кн.: Итоги науки и техники. Геном человека. – М.: ВИНИТИ, 1994.- 
с.149-157. 

21. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : 
Медицина, 1990. – 220 с. 

22. Кундієв Ю., Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. 
Кисельов //Вісн. НАН України. – 1999. – №8. – с. 6-8  

23. Любан – Плоцца Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан – Плоцца, В. 
Запорожан, Н. Аряев. – К.: АДЕФ – Украина, 2001. – 292 с. 

24. Общепрактическая и семейная медицина / Под ред. М. Кохена; пер. с немецк. – 
Минск, 1997. – 458 c. 

25. Омельченко Л.І. Етичні аспекти проведення наукових досліджень та клінічних 
випробувань лікарських засобів серед дітей /Л.І.Омельченко, Н. В. Харченко, А. Г. 
Ципкун // Перинатологія та педіатрія. – 2005. – №1/2 (23). – С. 113 – 118. 

26. Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана : 
Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с. 

27. Рокицкий М. Р. Этика и деонтология в хирургии / М. Р. Рокицкий М.: Медицина, 
1998. – 158 c. 

28. Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб: Ювента, 1997. – 245с 
29. Этико-правовые аспекты проекта „Геном человека” / Международные документы 

и аналитические материалы /Отв. Ред. Б. Г. Юдин. – М. медицина, 1998. – 145 с. 
30. Яровинский М.Я. Лекции по курсу „Медицинская этика”(биоэтика). Учебное 

пособие / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2001. – Т. 1 . – 208с.  
31. Яровинский М.Я. Лекции по курсу „Медицинская этика”(биоэтика). Учебное 

пособие / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2001. – Т. 2. – 256с. 
 

3. Інформаційні ресурси:  

1. Бібліотека Академії. 

2. Інтернет. 

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни на кафедрі. 

4. Консультації викладача щодо використання навчально-

методичних матеріалів і рекомендованої літератури.  


