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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Основи біоетики та біобезпеки
Викладач (-і) Нам’ятов О.В
Контактний телефон викладача
E-mail викладача Namyatov 1950(S>gmai l.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 45 год.
Посилання на сайт дистанційного  
навчання

Namyatov 1950@gmail.com

Консультації Немає за програмою
2. Анотація дисципліни

Основи біоетики та біобезпеки -  медична дисципліна, яка вивчає охорону здоров'я і життя 
людини від моменту запліднення до природної смерті, яка виражається через різні форми 
лікування; моральні аспекти війни, вбивства, аборти, самогубства, евтаназії; особливості моральну 
проблематику, пов'язану з розвитком біомедичних наук, які стосуються питань генетики, 
медичних досліджень, терапії, турботи про здоров'я і життя людини. Предметом біоетики та 
біобезпеки 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._______ ____  _  ____________________

Найбільш важливою ознакою міждисциплінарності «Біоетики та біобезпеки» є її зв'язок з
медициною (з усіма медичними дисциплінами) і біологією.______________________________________

___________________________3. М ета та завдання навчальної дисципліни___________________  _  __
М ет а вивчення 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.

Завдання дисципліни  «Основи біоетики та біобезпеки»:
>  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._______________  _________________________________
________________ 4. Результати навчання (компетенгності)__________________________

В результаті вивчення дисципліни "Основи біоетики та біобезпеки студенти повинні:
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; _____________________________
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■ 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.

П ЕРЕЛ ІК  ОБОВ ’Я ЗК О ВИ Х НАВИЧОК Д Л Я  М АЙ БУТНЬОЇ 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 ситу аційних задач.
^  Вміння проаналізувати та дати медико-етичну оцінку конфліктних ситуацій, що найбільш часто 

трапляються в практиці лікаря при вирішенні ситуаційних задач.
5. Організація вивчення навчальної дисципліни

Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин 45
Лекції -

Практичні (семінарські) заняття 20
Самостійна робота 25

0 знаки курсу
Семестр Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний/вибірко вий

У 222 М едицина 3 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план
Форма
занятт
я

Літе
рату
ра _____

Завдання,
год.

Вага
оцінки

Термін
виконан
ня

Змістовний модуль 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.

ПЗ 1 1,2,6 
11

Робота на 
парах

(індивідуспь 
ні завдання) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Права людини як джерело біоетичиих 
принципів та критеріїв поведінки. Вартість 
життя та здоров'я людини. Міжнародні 
документи з питань біоетики та прав людини.

ПЗ 2 1,2,6 
11

Робота на 
парах

(індивідуспь 
ні завдання) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

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.

ПЗ 3 1,2.6. 
1 1

Робота на 
парах 

(індивідуспь 
ні завдання) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

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

ГІЗ 4 1,2,6, 
11

Робота на 
парах 

(індивідуспь 
ні завдання) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду



поведінка людської особистості.
Взаємини між медичними співробітниками, 
пацієнтом та його родиною.
Концепція біобезпеки і ризику біомедичних 
технологій. Біоетичні аспекти та біобезпека 
впливу навколишнього середовища на 
людину. Біоетичні аспекти агротехнологій.

Г13 5 1,2,6 
1 1

Робота на 
парах 

(тдгтдуачь 
н\ заедания) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Основи біоетичної оцінки морального статусу 
плода та початку життя, конфліктів між 
матір'ю та плодом.
Основи біотичної оцінки та контролю 
генетичних технологій.

ПЗ 6 1,2,6 
11

Робота на 
парах 

(шдшидуачь 
т заедания) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Основи біотичних проблем болю, страждання, 
«реабілітації» смерті та евтаназії.
Основи біотичних аспектів трансплантологи 
та трансфузіології крові.

ПЗ 7 1,2,3 
6,11

Робота на 
парах 

андшидуалъ 
» / ’ заедания) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

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

ПЗ 8 1,2,3
5,6,
11

Робота на 
парах 

Стдътдуачь 
ш заедания) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Основи біотичних проблем біопсихосоціальної 
медицини, психології та психіатрії.

Г13 9 1,2,3
4,6,
11

Робота на 
парах 

(1идив1дуалъ 
т заедания) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Підсумковий контроль „Основи біоетики та 
біобезпеки “ -  залік.

ПК 1-11 Т ести 
2 год.

20 Згідно
розкла
ду

6. С и стем а оц ін ю в ан н я  курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Для 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. 
ГІМК не проводиться.

Таблиця. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком)

бальна
цкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальн; 
ш калг

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 О О "7 

/ 135
4,92 197 4,4 176 3.87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 О ~> О 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 -> о
- М 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



4,77
4,75
4,72
4,7

4,67
4,65
4,62
4,6

4,57
4,55
4,52
4,5

192
191
190
189'

187
186

J 8JL
184
183
182

180

4,27
4,24
4,22
4,19
4,1~7
4,14"
A ll
4,09
4,07
4,04
4,02

,99
,97

171
170
169]
168
167
166

J6_5_
J64~
Тб'з~
162
16!
160
159

3,74
3,72
3,7

3.67
3.65
3,62
3.6

3,57
3,55
3,52
3,5

3,47
3,45

150 
~149 
J48__ 
147 
146 
145 
144 
143 

~142 
141 

'140
139
138

3,22
j ,/

3,17
3,15
3,12
3.1 

3,07
JL05
3.02

Менше 3

129 
_  128

127
126

i l l  
124
123 
122 
12 f  
120 

Недос
татньо

М аксимальна кількість балів, яку може набрати студент, складає 200 балів, 
мінімальна кількість балів -  120 білів.

Вимоги до 
підсумков 
ого
тестового
контролю

Оцінка «зараховано» виставляється студенту, який систематично працював 
протягом семестру, виявив достатнє знання навчального матеріалу, виконав 
передбачені програмою завдання, показав стійкі знання з дисципліни і здатний до їх 
самостійного оновлення у ході подальшого навчання.

Оцінка «не зараховано» виставляється студенту, який не виявив достатніх знань 
основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань, не володіє навичками самостійної роботи.

Оцінювання індивідуальних завдань студента 
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту.
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми 
балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності.

Оцінювання самостійної робот и студентів 
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.
Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати при вивченні курсу -  120. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну успішність при 
вивченні даної дисципліни -  200. ____

Практичні
заняття

Модуль

Аудиторна робота (Зм істовий модуль [)

Т 1-9
Сума - 200 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність. 
мінімальна становить 120 балів).___________________

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах
Реферат 1 0 - 1 2

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль.____________________

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (СКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточном у опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьом> 
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