
БІОЕТИКА 
Мета курсу — висвітлення теоретичних положень та практичних 

рекомендацій щодо зміни в оцінці стану здоров’я населення, пошани гідності 
людини як особистості та її розвитку в духовній, душевній і тілесній 
інтегральності, збереження людського життя від моменту запліднення 
до природної смерті. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як історія, 
соціологія, культурологія, політологія, економічна теорія, соціальна психологія, 
комплекс медичних наук тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до морально-етичних засад біоетики, які 
ґрунтуються на істинних цінностях і об’єктивних моральних нормах. 

Програмні результати навчання: 
знати: принципи комплексного  підходу до біоетичних проблем; основи 
наукових досліджень з позицій біоетики. 
уміти: взаємодіяти з пацієнтом на основі етичних засад; здійснювати 
комплексний аналіз та приймати виважені рішення у медичній практиці; 
користуватися критеріями істини у медичній практиці. 
володіти: навичками в урахуванні культурних, соціальних та економічних 
особливостей особистості пацієнта у власній медичній практиці  

Зміст навчальної дисципліни: 
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ БІОЕТИКИ. Метод дослідження у біоетиці. Закон 
моральний і закон цивільний. Течії (види) біоетики. Сутність персоналістичної 
біоетики. Епохи становлення медичної етики (домодерна, модерна, 
постмодерна). Біоетика і медичний патерналізм. Спорідненість біоетики з 
деонтологією в медицині. Біоетика у процесі становлення національної системи 
охорони здоров’я в Україні. Засади біоетики у реалізації покликання лікаря. 
ЖИТТЯ ЯК ЦІННІСТЬ. Біоетика про статус людського ембріона. Людина в 
контексті Біблії та вчення Церкви. Стать людини. Стать і ґендер. Ранні етапи 
розвитку людини. Право людини на життя від моменту запліднення: а) аборт — 
порушення основного права людини на життя; б) права людини і новітні 
репродуктивні технології. Їх оцінка в контексті біоетики; в) право на життя в 
контексті прав людини. Гідність і недоторканість людського життя від моменту 
запліднення до природної смерті. 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ АБОРТІВ ЯК НАСЛІДОК АБОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ І 
МОРАЛЬНОГО ЗАНЕПАДУ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИЧИНА ДЕМОГРАФІЧНОЇ 
КРИЗИ. Класифікація абортів та їх оцінка з погляду біоетики. Критерій етичної 
дозволеності пренатального обстеження. Хірургічні методи аборту. 
Фармакологічні методи (медикаментозний аборт). Вирішення проблеми 
постабортного синдрому в контексті біоетики. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


