
 

 

«БІОЕТИКА» 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Освітня програма вищої освіти України, другий (магістерський) рівень, 

кваліфікація освітня, що присвоюється – магістр, галузь знань – 22 Охорона 

здоров’я, спеціальність 222 «Медицина» складена на основі Закону України 

«Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 р. № 

53 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  

від 29.04.2015 р. № 266», відповідно до наказу МОН України від 01.06.2016 р. № 

600 «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти». 

 Предметом вивчення біоетики розвиток системи цінностей, правил та 

принципів регулювання та розв'язання етично навантажених ситуацій між 

суспільством, людиною та живим оточенням у зв'язку з використання новітніх 

технологій, зокрема в медицині. 

 

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Формування у студентів почуття відповідальності за свою діяльність перед 

науковою спільнотою та перед всім живим, сформувати систему знань про 

морально-етичні проблеми, які виникають при застосуванні нових технологій і 

підходів в медичній і біологічних галузях, вміння оцінювати ймовірні ризики. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

• сприяти набуттю студентами нових теоретичних знань в області основних 

міжнародних і національних документів з етики наукових досліджень; 

• ознайомитися з міжнародними та вітчизняні документами, стандартними 

операційними процедурами з етики досліджень; 

• сприяти втіленню студентам біотичних принципів при проведенні наукових 

досліджень;  
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• застосовувати інноваційні методи навчання при вивченні дисципліни 

«Біоетика» із застосуванням технологій навчання в команді, елементів 

інтерактивного навчання сприяє поліпшенню здатності до навчання 

студентів і більш ефективному оволодінню ними практичними навичками з 

біоетики: оформлення документів, пов'язаних з їх науковими 

дослідженнями відповідно до вимог етичних норм, складання процедури 

отримання інформованої згоди на участь в дослідженнях магістранта, 

складання інформаційного листка для учасника дослідження. 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ 

 

 Навчальна дисципліна «Біоетика» має зв`язки з такими дисциплінами, як 

«Філософія», «Біологія», «Біофізика», «Біохімія», «Етика», «Основи 

християнської етики та моралі».  

 Пререквізити Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

предметів, які дають базові уявлення про дилеми наукових відкриттів в царині 

наук медико-біологічних наук та конкретно-історичними межами морально-

етичної зрілості суспільства щодо їх застосування.  

 
 


