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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Християнська етика і мораль
Викладач (-і) Проф. Сокрут В.М.
Контактний телефон викладача 067 502 47 18
E-mail викладача aa8088va@ ukr.net
Формат дисципліни Вибіркова
Обсяг дисципліни 1 кредит
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Консультативну допомогу здобувачі вищої 

освіти можуть отримати у науково- 
педагогічних працівників кафедри, які 
безпосередньо проводять заняття, або 
звернувшись з письмовим запитом на 
електронну пошту за адресоюквІкЩі.иа 
Вівторок 14.30 -16.00
Ауд. 102._____________________________________

2. Анотація до курсу
Християнська етика і мораль як навчальна дисципліна:
Розглядає релігію як соціально-культурне явище в цілому та християнську релігійну традицію 
зокрема. В контексті особливостей формування та функціонування релігійної свідомості 
здійснюється порівняльний аналіз категорій загальнолюдської і християнської етики, законів та 
принципів світської і релігійної моралі. Програма курсу складена без конфесійної тенденційності, 
носить екуменічний характер.
Покликана сприяти підготовці етично відповідальних, високо кваліфікованих фахівців -медиків.

__________________________________ 3. Мета та завдання курсу__________________________________
МЕТА навчальної дисципліни "Християнська етика і мораль " випливає із цілей освітньої- 
професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та 
визначається змістом системних знань та умінь, котрими повинен оволодіти лікар. Метою 
навчальної дисципліни є поглиблене вивчення студентами основ християнської етики і моралі як 
фундаменту моральних, абсолютних, вічних, незмінних, загальнолюдських цінностей (істини, 
благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі) та засад (Заповіді любові, 
Декалог), і на їх основі формування у студентів духовної культури, християнських моральних 
чеснот, які відповідають сучасним викликам медичної практики.
Завдання курсу:
Здобути інтегральне розуміння норм християнської етики та моралі їх ролі в практичному житті. 
Знати: - походження, особливості та зміст основних християнських літературних першоджерел 
(Біблії);- загальні відомості про моральне богослов’я; - умови, які визначають моральну діяльність 
людини; - особливості походження природного морального закону;
- спільні та відмінні ознаки старозавітного і новозавітного моральних законів; - ключові моменти 
вчення про обов’язки християнина; -обов’язки і чесноти християнина у ставленні до Бога; - 
принципи утвердження християнської доброчинності в житті людини; - специфіку життєдіяльності 
християнина в суспільстві; - знання та розуміння основних, норм християнської етики і моралі. 
Вміти: - аналізувати тексти Святого Письма, робити відповідні висновки; - знаходити відповідні 
логічні зв’язки, подібності між ідеями християнського віровчення та конкретними життєвими та 
професійними ситуаціями; - аналізувати власну поведінку (вчинки, вибір) та поведінку інших 
людей з точки зору християнських цінностей та чеснот; - знаходити відповідні логічні зв’язки між 
потенціалом християнської етики та актуальними викликами перед сучасною освітою, наукою, 
медициною; - визначати причини, сутність, наслідки конкретних життєвих (професійних) проблем 
у світлі християнського віровчення; - створювати проектні пропозиції щодо популяризації 
християнських цінностей у сфері охорони здоров’я._____________________________________________ _

4. Результати навчання (компетентності)
Згідно з вимогами стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти



дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:
інтегральна: - здатність розв’язувати складні життєві та професійні практичні проблеми, пов’язані 
з людськими відносинами, професійною комунікацією лікаря, моральним вибором та 
відповідальністю, що передбачає застосування основних положень християнської етики і моралі й 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
загальні: - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях; - здатність бути критичним і самокритичним; - здатність 
генерувати нові ідеї (креативність); - вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; - здатність 
мотивувати людей та рухатися до спільної мети; - цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності; - здатність усвідомлювати рівні Можливості та відмінності, тендерні 
проблеми;
спеціальні (фахові, предметні): - володіння навичками дефініції понять християнської етики і 
моралі; - розуміння і вміння використовувати основні етичні поняття для концептуалізації 
конкретних проблемних ситуацій; - вміння розуміти власну професійну самоактуалізацію у 
контексті християнської етики і моралі; - здатність екстраполювати християнські світоглядні 
цінності та об’єктивні моральні норми на практичні життєві ситуації та професійну діяльність; - 
здатність структурно аналізувати передумови конфлікту; - здатність створювати стратегії 
вирішення конфлікту, засновані на принципі спільного блага і конструювання нових можливостей.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 4
Семінарські заняття 8
Самостійна робота 18

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс(рік навчання) За вибором

4 222 «Медицина» 2 За вибором
Тематика курсу

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год Вага
оцінки

Термін
виконання

Змістовний розділ 1. Християнська т радиція моральної аксеологія
Тема 1. Релігія 
як соціально- 
культурний 
феномен. 
Християнство.

лекція
семінар
самостійна
робота

5; 9
2
2
3

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного 
опитування. 
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації: 
-Історія 
християнства

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно розкладу

Тема 2.
Моральне
богослов’я. .
Старозавітний і
Євангельський
одкровенні
закони.

самостійна
робота

1;2;5;7;11; 
12 о3

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з теми

Тема 3. Гріх і 
християнські 
чеснотияк прояв

лекція
семінар
самостійна

1-4;6;7;10 2
2
3

5 4 3 
2

Згідно розкладу



зла та добра.
Моральна
оцінка.

робота Студентам
пропонується
скласти конспекти
та тези з метою
підготовки до
усного
опитування.
Підготувати
доповіде у формі
презентації:
-Декалог

Тема 4. 
Обов’язки і 
чесноти 
християнина

самостійна
робота"

1-4;8-12

3
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного 
опитування.

Тема 5. Особисті 
обов’язки 
християнина. 
Християнин у 
суспільстві.

семінар
самостійна
робота

1-4;8-12 2
3
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного 
опитування. 
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації: 
Євангельські 
притчі

5, 4, 3, 
2

Згідно розкладу

Тема 6.. Віра. 
Надія. Любов.

семінар
самостійна
робота

2-5;9-11 2
3
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного
опитування та 
заліку.

Згідно розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна
система
оцінювання
курсу

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;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;



| Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку, 

і усно.
Д ля дисциплін, 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 1.

Таблиця 1. 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

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4
4,95 • 198 4,42 177 3,89 156 3,37
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32

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

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

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

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3
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 за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивченнядисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчисленнясередньогоарифметичного (СА), округленого до двохзнаківпіслякоми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.



Вимоги до 
письмової 
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага 
кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором 
відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, 
знімається 0,5 балу.

Умови 
допуску до 
підсумкового 
контролю

До заліку допускаються студенти, які повністю виконали програму 
дисципліни,відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни 
аудиторні навчальні заняття, не мають академічної заборгованості; опрацювали 
всі граматичні питання теоретичного курсу, виконали практичні завдання і 
отримали не менше за 72 бали за поточну навчальну діяльність (мають оцінку на 
кожному занятті з практичної підготовки і середній бал за поточну навчальну 
діяльність не менше 3,0).

Семінарські
заняття

Змістовний розділ 1

1. Релігія як соціально-культурний феномен. Християнство

2. Гріх і християнські чеснотияк прояв зла та добра. Моральна оцінка.

■3.
Особисті обов’язки християнина. Християнин у суспільстві.

4. Заключне заняття, залік

Аудиторна робота

Змістовий розділ 1
Робота на парах 2-5
Реферат 15
Загальний бал 72-200
Умови допуску до підсумкового контролю Семестровий контроль передбачений у формі заліку в 

усній формі. Передбачає підсумкову оцінку за 200- 
бальною шкалою як суму оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове 
опитування, тести, виконання рефератів).

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково 
враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. 
Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 
чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним 
планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
Базова
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