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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 

основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів сприяти засвоєнню в повному обсязі 
навчальної програми та формуванню самостійності у особистісної риси та 
важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 
планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів засвоєння відповідних знань, їх 
закріплення та систематизація, а також їх застосування при виконанні 
практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до 
поточних аудиторних занять. 

Зміст самостійної роботи студентів визначається навчальною 
програмою цієї дисципліни, а також цими методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 
додаткових літературних джерел; 

2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 
опрацювання; 

3) виконання домашніх завдань; 
4) виконання та письмове оформлення задач, схем, порівняльних 

таблиць та інших робіт; 
5) підготовка до практичних занять; 
6) підготовка до різних форм поточного контролю; 
7) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
8) підготовка контрольної роботи. 
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, усебічно розглянути 
зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу. 
Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для 
самоконтролю. 

Домашнє завдання з дисципліни «Безпечні та ефективні методи хімічних 
досліджень» виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних 
знань вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне 
опрацювання.  
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» 

 
Модуль 1.  

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 
 

Змістовий модуль 1. 
Безпека життєдіяльності людини у сучасних умовах 

 
Конкретні цілі: 
Засвоїти основні принципи безпеки при забезпеченні нормальної 

життєдіяльності людини. 
Вирізняти взаємозв’язки між станом здоров’я та впливом шкідливих і 

небезпечних факторів. 
Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на 

організм людини. 
 
Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 
Предмет „Безпека життєдіяльності“. Основні завдання предмета. 

Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек.  
Концепція  ризику. Керування ризиком. Принципи визначення 

припустимого рівня негативних факторів стосовно здоров’я людини. 
Принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 
Основи керування безпекою життєдіяльності. Системний аналіз безпеки 

життєдіяльності.  
Правове забезпечення безпеки життєдіяльності людини.  
 
Тема 2. Людина в системі «людина – зовнішнє середовище»  
Людина, як біоенергетична система. Єдність біологічних систем 

організму людини. Фактори, що забезпечують здоров’я людини.  
Функціональні системи організму людини в забезпеченні його безпеки 

життєдіяльності. Захисні функції організму людини. 
Роль рецепторів і аналізаторів організму людини при оцінюванні 

факторів системи «людина – середовище існування». Закон Вебера-Фехнера. 
Психологічні фактори, що визначають особисту безпеку людини. 

Психофізіологічний стан організму. Залежність стану організму від зовнішніх 
подразників. Раціональні режими праці і відпочинку. 

 
Тема 3. Значення зовнішнього середовища в системі «людина – 

зовнішнє середовище» 
Зовнішнє середовище і середовище життєдіяльності людини. 

Класифікація і характеристики середовища життєдіяльності людини. 
Класифікація і характеристика негативних факторів зовнішнього 

середовища людини. Фізичні негативні фактори. Негативні фактори 
енергетичного походження. Хімічні негативні фактори. Біологічні 
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антропогенні негативні фактори. Психофізичні негативні фактори. 
Соціальні небезпеки. Методи і засоби захисту людини. 

Особливості стану екологічної безпеки України. Комплексне 
оцінювання ризику впливу антропогенних чинників на безпеку і здоров’я 
людини. 

 
Тема 4. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини 
Здоров’я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. 

Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини. 
Здоров’я і патологія. Валеологія та санологія, визначення, сутність і 

предмет їх вивчення. Показники індивідуального здоров’я людини. Фактори, 
що забезпечують стабільність здоров’я. Фактори ризику та групи ризику. 

Поняття про спосіб життя, його особливості в сучасних умовах. 
Оздоровчі традиційні і нетрадиційні системи, методи оздоровлення. Способи 
загартування організму.  

Механізм шкідливого впливу на організм людини алкоголю, 
тютюнопаління і наркотиків. Загроза особистій та суспільній життєдіяльності 
при їх вживанні. Методи боротьби із шкідливими звичками. 

 
Тема 5. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності 

людини 
Вплив харчування на життєдіяльність людини. Вимоги до якості і 

безпеки харчових продуктів. Харчові добавки як можливі забруднювачі. 
Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами. Стимулятори 

росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві. 
Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров’я людини.  

Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах радіаційного 
забруднення.  

Токсичні речовини у продуктах харчування: допустимі фонові 
залишки, максимально допустимий рівень залишків у харчових продуктах. 
Методика зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових 
продуктах 

 
Змістовий модуль 2.  

Основи охорони праці медичних і фармацевтичних працівників 
 
Конкретні цілі: 
Засвоїти і трактувати вимоги законодавчих і нормативних актів про 

охорону праці медичних і фармацевтичних працівників. 
Робити висновки про наявність шкідливих факторів впливу на медичних 

і фармацевтичних працівників під час виконання ним професійних обов’язків. 
Пояснювати вимоги до забезпечення охорони праці медичного і 

фармацевтичного персоналу в сучасних умовах. 
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Тема 6. Правові та організаційні питання охорони праці медичних і 
фармацевтичних працівників 

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Основні 
законодавчі акти про охорону праці. Основні положення Закону України «Про 
охорону праці». Нормативні акти про охорону праці. Відповідальність за 
порушення законодавства про охорону праці. 

Державне управління охороною праці та організація охорони праці на 
виробництві. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція 
і повноваження. Служба охорони праці системи Міністерства охорони 
здоров'я України. Служба охорони праці підприємства.  

Навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці. 
Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи. 

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Органи 
державного нагляду за охороною праці їх основні повноваження і права. 
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.  

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві.  

 
Тема 7. Професійні шкідливості при виконанні професійних 

обов’язків медичних і фармацевтичних працівників 
Перелік професійних шкідливостей при виконанні професійних 

обов’язків медичних і фармацевтичних працівників. Правила обладнання, 
експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках. 

Техніка безпеки персоналу кабінетів і відділень променевої діагностики 
і терапії. Особливості впливу сучасних лазерних апаратів. 

Охорона праці в патологоанатомічних, патогістологічних, судово-
медичних установах. 

Правила техніки безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації, 
клініко-діагностичних лабораторіях, фізіотерапевтичних відділеннях, при 
роботі з стерилізаційними установками. 

Правила виробничої санітарії, протиепідемічного режиму та особистої 
гігієни працівників дезінфекційних установ і підрозділів. 

 
Тема 8. Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичних і 

фармацевтичних працівників 
Поняття про небезпечні інфекційні захворювання. ВІЛ та СНІД у 

практиці лікаря. Можливі шляхи потрапляння біологічного матеріалу від ВІЛ-
інфікованого в організм медичного працівника. Поняття про «виробничу 
аварію» та екстрене звернення до Центру СНІДу/Інституту інфекційних 
захворювань. Антиретровірусна 28-денна програма. 

Вірусний гепатит і можливість потрапляння його збудників у організм 
лікаря. Профілактика інфікування вірусами гепатиту та імунопрофілактика 
при контакті з біологічними матеріалами хворого на гепатит. Програма 
розвитку донорства крові та її компонентів.  
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Туберкульоз та його розповсюдженість в Україні та світі. Потенційна 
професіональна небезпека лікаря-фтизіатра та вжиття профілактичних 
заходів. Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз. 

 
 

Модуль 2. 
Основи біоетики і біобезпеки 

 
Змістовий модуль 3.  

Історія біоетики. Теоретичні основи біоетики. Основні правила біоетики та 
біобезпеки 

 
Конкретні цілі: 
Пояснювати передумови становлення біоетичних поглядів у медицині. 
Знати принципи та механізми реалізації державної політики в галузі 

біоетики. 
Аналізувати та інтерпретувати універсальні принципи і норми 

біоетики. 
Пояснювати поняття «медичне право», медична діяльність, медична 

допомога та медична послуга, «пацієнт». 
Характеризувати основні правила біоетики та біобезпеки. 
 
Тема 9. Медицина і етика. Історія біомедичної етики. Роль етичних 

кодексів і принципів у медичній практиці 
Етичний вимір людського буття і етична мотивація лікарської 

діяльності. Гуманістична специфіка медичної науки і практики. Конфлікт мети 
і засобу у біомедичній науці. Професіоналізм і професійна відповідальність. 
Форми соціальної регуляції медичної діяльності: етика, етикет, право, релігія, 
вдачі, звичаї і мораль. Релігійні і філософські джерела біомедичної етики. 
Особливості біомедичної етики як професійної етики. Проблема наукового 
статусу професійної етики.  

Етика Гіппократа: гуманність (філантропія); заповіді благодіяння і не 
спричинення шкоди; лікарська таємниця, соціальна довіра до професії; 
моральні чесноти лікаря.  

Лікарська етика і християнські цінності милосердя і співчуття. Медична 
етика в зарубіжних країнах у Новий час, корпоративно-станова медична етика 
Т. Персиваля. Розвиток медичної етики в дореволюційній Росії. Етичні 
установки земської медицини. Медична етика в СРСР. Соціальний і морально-
етичний контекст досягнень радянської медицини. Проблема медичної етики 
в працях Н. А. Семашка і М. М. Петрова. Концепція медичної деонтології. 
Клятва Гіппократа та її сучасні аналоги. Етичні кодекси лікарів та 
фармацевтів.  

Зловживання в медицині нацистської Німеччини. Суд над нацистськими 
медиками. Нюрнберзький кодекс. Антигуманне використання медицини в ХХ 
сторіччі в інших країнах. Всесвітня медична асоціація (ВМА) та її документи 
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щодо медичної етики. Основоположні документи біомедичної етики. 
Конвенція Ради Європи «Про права людини і біомедицину» 1996 р.  

Фактори, що обумовлюють трансформацію традиційної професійної 
медичної етики в сучасну біомедичну етику. Поняття «біоетики» в концепції 
В. Р. Потера і його еволюція в сучасній біомедицині. Сутність і 
міждисциплінарний характер сучасної біомедичної етики. Етика як наука і 
етика біомедичної етики. Основні аспекти біомедичної етики як 
міждисциплінарної сфері. Зв’язок біомедичної етики із філософією, 
клінічними і медико-профілактичними дисциплінами, медичною соціологією, 
психологією, правом, природними науками і богослов’ям.  

Принцип поваги автономної особистості (автономія особистості і 
автономія дії; автономія як свобода вибору і свобода дії, умови автономії). 
Повага автономії пацієнта: отримання згоди на медичне втручання, повага 
права відмови від отримання медичної допомоги, забезпечення можливості 
вибору з альтернативних методів лікування і здійснення контролю за їх 
проведенням («терапевтичне співробітництво» лікаря і пацієнтів). 
Традиційний медичний патерналізм (сильний і слабкий). «Сурогатне» 
прийняття рішення і його правила.  

Принцип справедливості. Аристотелівська формула справедливості. 
Справедливість створення і справедливість розподілу (дистрибутивна 
справедливість). Сучасні теорії справедливості (Дж. Ролус, Р. Нозік).  

 
Тема 10. Основні правила біомедичної етики. Права і моральні 

зобов’язання лікаря. Права пацієнтів. Моделі взаємин лікаря і пацієнтів 
Правило добровільної інформованої згоди в клінічній і дослідницькій 

практиці. Право пацієнта на інформацію і обов’язок лікаря і дослідників 
інформувати. Елементи інформованої згоди: компетентність пацієнта і 
випробовуваного, розуміння ним інформації; добровільність інформування та 
її порушення (примушення, маніпуляція, переконання). Добровільність у 
прийнятті рішення. Поняття компетентного і некомпетентного хворого.  

Право пацієнта на відмову від медичного втручання. Правомочність 
надання медичної допомоги і проведення медичних досліджень у випадках 
неможливості отримати згоду пацієнтів і випробовуваних, відкликання згоди 
або відмова від медичної процедури або участі у випробуваннях. «Сурогатна 
згода» для некомпетентного пацієнта. Інформована згода обмежено 
компетентних пацієнтів (підлітки тощо).  

Лікарська таємниця (правило конфіденційності).  
Етичні аспекти проблеми конфіденційності в сучасній медицині. 

«Природна», «обіцяна» і «професійна» таємниця. Правило конфіденційності в 
умовах спеціалізації і комп’ютеризації сучасної медицини. Правила роботи з 
історіями хвороби. Конфіденційність і спілкування із родичами хворого. 
Анонімність медичної інформації в наукових демонстраціях і публікаціях. 
Відповідальність медиків за порушення принципу конфіденційності. 
Допустимі обмеження конфіденційності.  
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Правило правдивості. Право, обов’язок, можливість і доцільність завжди 
бути правдивими у відносинах лікаря з пацієнтами. Правдивість і інкурабельні 
хворі. «Свята брехня». Плацебо. Право пацієнта на отримання правдивої 
інформації. Правило поваги недоторканості приватного життя. Визнання 
недоторканності приватного життя як основа поваги людської гідності 
пацієнта і випробовуваних – учасника медико-біологічних експериментів. 
Конфлікти громадських і особистих інтересів і цінностей у зв’язку з 
проблемою недоторканості приватного життя.  

Етика професійної взаємодії в медицині, фармації і науковій діяльності.  
Патерналізм і антипатерналізм у сучасній медицині. Інженерна 

(технічна), пасторська, колегіальна, контрактна і договірна моделі взаємин 
лікаря і пацієнта по Р. Вітчу. Моделі лікування, засновані на специфіці 
клінічного стану хворого (модель гострого, хронічного і термінального стану). 
Медико-етичні особливості надання основних видів медичної допомоги 
(швидка і невідкладна, стаціонарна, реабілітаційна, консультативна, 
профілактична). Етичні особливості лікування організаторів охорони 
здоров’я, фармацевтів і допоміжного медичного персоналу.  

 
Змістовий модуль 4. 

Етичні і правові основи здійснення біомедичних досліджень людини і 
тварин. Моральні проблеми медичної генетики 

 
Конкретні цілі: 
Розширення теоретичних знань щодо етико-деонтологічних аспектів 

впровадження нанотехнологій у медицину. 
Формування цілісного уявлення про правові основи здійснення 

біомедичних досліджень людини і тварин. 
Аналізувати та інтерпретувати концепцію біобезпеки й ризику 

біомедичних технологій. 
 
Тема 11. Морально-етичні проблеми проведення клінічних 

випробувань і експериментів на людині. Моральні принципи проведення 
експериментів на тваринах  

Проблема лікарської помилки. Історія питання. Класифікація помилок 
(діагностичні, тактичні, організаційні, деонтологічні тощо). Лікарська 
помилка і нещасний випадок. Співвідношення етичного і юридичного 
аспектів. Причини зростання в сучасній медицині претензій пацієнтів до 
лікаря. Проблема відшкодування завданої пацієнтові шкоди. Страхування 
лікарських помилок. Історія поняття ятрогенії і його сучасний сенс. 
Відповідальність фармацевта за недоброчесне консультування і неналежну 
фармацевтичну опіку під час самолікування.  

Моральні проблеми взаємин лікаря і вчених у процесі лікування і 
наукового дослідження. Моральний клімат медичного колективу. 
Партнерство, «моральний дух команди» і особиста відповідальність. Турбота 
про професійний авторитет, імідж професії – моральний обов’язок лікаря.  
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Кодекс станової честі як звичай і як писаний кодекс правил. Суди честі 
(історичний аспект). Консиліум: минуле і сьогодення. Консиліум і лікарська 
таємниця. Консиліум в умовах приватної практики. Консиліум і ризик 
ятрогенії (поліпрагмазія).  

Моральні проблеми взаємин із лікарями-гомеопатами, ставлення до 
цілителів та інших представників «альтерантивної» медицини. Міжособові, 
внутрішньогрупові і міжгрупові моральні конфлікти. Шляхи їх розв’язання і 
форми запобігання.  

Етичні комітети в охороні зров’я. історія створення і основні напрями 
діяльності. Дослідницькі і лікарняні етичні комітети.  

Біомедична етика та біобезпека проведення клінічних випробувань 
лікарських препаратів, нових медичних технологій за участі людини. 
«Нюрнберзький кодекс» і Гельсінська декларація ВМА як основоположні 
джерела сучасних моральних норм проведення експериментів і клінічних 
випробувань на людині. Наукова обгрунтованість здійснення експерименту 
аюо випробування як фундаментальний моральний принцип. Принципи 
поваги автономії особистості і «не нашкодь» при проведенні біомедичних 
експериментів. Правило добровільної інформованої згоди як необхідна умова 
проведення випробувань і експериментів на людині. Сурогатна згода. 
Проблема нерозкриття інформації і наукових міркувань (дослідження з 
використанням плацебо). Терапевтичні і нетерапевтичні експерименти. 
Процес впровадження нових ліків та пов’язані з цим біоетичні проблеми. 
Організаційні (процедурні) вимоги до клінічних випробувань. Оцінювання 
ризику для випробовуваних при проведенні експерименту або дослідження. 
Права випробовуваних і відповідальність фахівців, які проводять 
експеримнти. Роль дослідницьких етичних комітетів при проведенні 
досліджень на людині. Етична допустимість і розмір винагороди 
випробовуваним за участь в експерименті. Етика наукових публікацій 
результатів випробувань і експериментів.  

Біоетичні проблеми взаємодії медицини з фармацією.  
Моніторинг та профілактика побічної дії ліків. Система 

фармакологічного нагляду. Біоетичні та правові проблеми реклами в медицині 
та фармаціїї.  

Мінімізація страждань лабораторних тварин. Гуманне утримання. 
Моральний сенс знеболення. Заміщення тварин молекулярно-біологічними, 
комп’ютерними або іншими моделями, використання культур клітин. 
Евтаназія лабораторних тварин. Етика ставлення до лабораторних тварин у 
практиці викладання.  

 
Тема 12. Моральні проблеми медичної генетики. Медичні 

втручання в репродукцію людини 
Специфіка моральних проблем медичної генетики. Проблема 

конфіденційності і добровільної інформованої згоди в медичній генетиці. 
Кодування, анонімізація і неідентичність медико-генетичної інформації. 
Стигматизуючий характер генетичного діагнозу. Етичні проблеми 
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застосування методів, що використовують у медицині, для діагностики і 
корекції генетичних порушень (генетичний скринінг і тестування, 
генеалогічний метод, пренатальна діагностика тощо). Моральні аспекти 
медико-генетичного консультування (директивна і недирективна моделі).  

Генетична інформація як власність. Моральні проблеми реалізації 
міжнародного проекту «Геном людини». Патентування генів. Старі і нові 
варінати євгеніки. Позитивна і негативна євгеніка. Етичні принципи 
генодіагностики та генетичної терапії і інженерії. «право знати» і «право не 
знати» генетичний діагноз.  

Медична генетика і криміналістика. Моральні аспекти генетичних 
методів ідентифікації особистості.  

Проблема клонування людини. Два підходи до проблеми: в США і 
Європі.  

Медичні втручання у репродукцію людини: історичний, соціальний, 
моральний, правовий і релігійний контекст. Репродуктивне здоров’я. 
репродуктивний вибір. Репродуктивні права.  

Аборт і його види. Моральний статус пре-ембріонів, ембріонів і плодів. 
Рух за заборону абортів. Автономія вагітної жінки і право плоду на життя. 
Аборт і релігійна мораль. Ліберальний, консервативний і помірний підходи до 
проблеми аборту.  

Морально-етичні проблеми контрацепції. Примусова і добровільна 
стерилізація. Етичне регулювання стерилізації (інформована згода, 
конфіденційність тощо). Контрацепція, стерилізація і релігійна мораль.  

Безпліддя. Методи штучного запліднення. Гетерологічна і гомологічна 
інсемінація. Технологія екстракорпорального запліднення із подальшим 
перенесенням ембріону і нові етичні проблеми медицини. Дебати навколо 
пролеми донації гамет. «Сурогатне материнство». Штучне запліднення і 
ятрогенний ризик. Здоров’я дітей. Неспівпадіння біологічного і соціального 
батьківства і проблема ідентифікації особистості дитини, право дитини знати 
своїх батьків.  

Морально-етичні прблеми пренатальної діагностики. Проблема 
обгрунтованого ризику при виборі діагностичної процедури. Морально 
обгрунтований вибір в умовах невизначеності діагнозу. Директивна і 
недирективна модель лікарського консультування за результатами 
пренатальної дігностики.  

Моральні проблеми встановлення критерію новонародженості. Етичні 
норми виходжування недоношених дітей. Проблем евтаназії новонароджених 
із тяжкими вадами розвитку.  
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Змістовий модуль 5. 
Морально-етичні проблеми трансплантології, імунопрофілактики, 

епідеміології, психіатрії 
 
Конкретні цілі: 
Вміти аналізувати етико-правові проблеми трансплантології. 
Формування цілісного уявлення про етико-правові проблеми донорства. 
Пояснювати біоетичні проблеми імунопрофілактики, епідеміології. 
Характеризувати законодавчу базу психіатричної допомоги. 
 
Тема 13. Морально-етичні пробеми ставлення до смертельно хворих 

пацієнтів і таких, що вмирають. Моральні проблеми трансплантації 
органів і тканини 

Історія ставлення лікаря до пацієнта, що вмирає. Успіхи анестезіології, 
реаніматології і неврології. Проблема критеріїв і дефініції смерті. Смерть 
мозку: етичні, філософські, морально-етичні, соціальні і юридичні проблеми. 
Значення професійної незалежності лікаря при діагностиці смерті мозку.  

Медичні і біоетичні передумови учасної паліативної медицини. 
Актуальні проблеми компетентності і професійної підготовки лікаря і 
медичних сестер. Історія, філософія і організаційні принципи хоспісу. Роль 
волонтерів. Підтримка близьких хворого, що вмирає. Проблеми і труднощі 
розвитку служб паліативної медицини у різних країнах світу. Суперечки 
навколо поняття «право на смерть». Якість життя людини, що вмирає. Страх 
сметрі. Подолання страху смерті як етичне і психотерапевтичне завдання. 
Етичні аспекти лікування хронічного болю. Ординарні і екстраординарні 
методи лікування.  

Історія проблеми евтаназії. Питання термінології. Евтаназія: активна і 
пасивна, пряма і непряма, добровільна і недобровільна, примусова. Тенденція 
відмови від терміна «пасивна евтаназія». Активна, добровільна евтаназія: за і 
проти.  

Етико-правові аспекти аутопсії. Допустимість аутопсії: модель 
презумпції згоди і презумпції незгоди. Обов’язкова аутопсія. 
Паталогоанатомічний розтин і релігійна мораль. Аутопсія і закон.  

Основні моральні дилеми, пов’язані з трансплантацією органів від 
живих донорів. Донорство як альтруїстична, усвідомлена, добровільна жертва 
ближньому. Правило пропорційності в трансплантології. Експеримент в 
трансплантології.  

Моральні проблеми трансплантації органів і тканин від трупів. 
Трансплантологія і проблеми дефініції смерті. Типи взяття органів від трупів 
і пов’язаних з ними моральних проблем (рутинне взяття, презумпція згоди, 
презумпція незгоди або добровільної інформованої згоди). Проблеми 
справедливості розподілу ресурсів донорських органів. Медичні критерії 
розподілу (гістосумісність, невідкладність, черговість). Необхідність 
фінансової організаційної незалежності в роботі медичних бригад, що 
ставлять діагноз смпрті мозку, заюирають органи і здійснюють трасплантацію.  
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Тенденції комерціалізації в трансплантології. Моральні обмеження на 
торгівлю органами і тканинами для трансплантації.  

Проблеми некомпетентних донорів (дітей, психічно хворих осіб), 
донорів з різким обмеженням свободи вибору (ув’язнені, засуджені на страту). 
Етика реципієнта.  

Моральні проблеми трасплантації фетальних органів і тканин.  
Моральні проблеми ксенотрансплантології. Проблеми оцінювання 

риски ксенотрасплантацій. Проблеми розробки штучних органів.  
 
Тема 14. Епідеміологія і етика. Морально-етичні проблеми СНІДу. 

Етика в психіатрії і психотерапії 
Епідеміологія і права людини. Право на сприятливе місце існування. 

Право на епідеміологічну інформацію, відповідальність за епідеміологічну 
дезінформацію. Проблема захисту конфіденційного характеру інформації, що 
отримують в ході епідеміологічних досліджень. Право на відшкодування 
збитку внаслідок порушення гігієнічних нормативів, санітарних правил тощо.  

Інфекційні хвороби як потенційне джерело соціальної небезпеки. 
Профілактичні і протиепідемічні заходи. Висока епідеміологічна небезпека як 
підстава недобровільної госпіталізації інфекційних хворих (чума, холера, 
дифтерія, поліомієліт тощо). Вимушені обмеження прав людини відповідно до 
закону. Мінімізація шкоди при проведенні профілактичних і 
протиепідемічних заходів.  

Соціокультурний контекст історії імунопрофілактики. Поняття 
профілактичних щеплень. Етичне правило пропорційності як регулятор 
практики імунопрофілактики. Небезпека захворювання інфекційною 
хворобою проти ризику поствакцинальних ускладнень. Добровільність і 
обов’язковість вакцинації. Права і обов’язки громадян при здійсненні 
імунопрофілактики. Морально-етичні проблеми венерології. Необхідність і 
допустимі обмеження анонімності в діагностиці і лікуванні.  

СНІД як глобальна проблема сучасності. Два підходи до боротьби із 
СНІДом: модель обов’язкового державного обліку і медичного спостереження 
(за і проти) і модель, заснована на пріоритеті автономії пацієнта (за і проти). 
Феномен снідофобії, негативна роль засобів масової інформації. 
Добровільність і обов’язковість тестування на зараженість ВІЛ. 
Неприпустимість дискримінації ВІЛ-інфікованих. Відмова від медичної 
допомоги хворим СНІДом в світлі історії і сучасних вимог етики. Лікарська 
таємниця, гарантії, захист конфіденційної інформації. Соціальний захист ВІЛ-
інфікованих.  

Соціокультурний контекст історії психіатрії. Антипсихіатричний рух в 
світлі біоетики.  

Особливості психіатрії як медичної дисципліни: некомпетентність 
багатьох пацієнтів, стигматизуючий характер діагнозу тощо. Гуманність, 
повага людської гідності осіб із психічними розладами. Відстоювання, захист 
законних прав і інтересів психічно хворих. Добровільність надання 
психіатричної допомоги. «Терапевтична співпраця» із пацієнтом і його 
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близькими. Право пацієнта погоджуватися або відмовлятися від пропонованої 
психіатричної допомоги. Специфіка одержання добровільної інформованої 
згоди. Поняття «найменша обмежувальна альтернатива». Поняття 
«госпіталізм». Значення етичного правила пропорційності при визначення 
електросудомної терапії, нейролептиків тощо.  

Специфіка лікарської таємниці в психіатрії (групова психотерапія, 
розмова про пацієнтів у позаслужбовій обстановці тощо). Шанобливе 
відношення до заборони недієздатного пацієнта повідомляти конфіденційну 
інформацію опікунові. Визначення поняття «зловживання психіатрією». 
Заборона при наданні психіатричної допомоги здійснювати майнові угоди із 
пацієнтом, вступати з ним в інтимний зв’язок тощо.  

Турбота про професійну компетентність психіатра як його 
щонайперший професійний обов’язок. Поняття професійної незалежності. 
Етичні, правові і соціальні гарантії захисту професійної незалежності 
психіатра. Етичні проблеми сучасної психотерапії.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 

1 Тема 1-2. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 
Людина в системі «людина – зовнішнє середовище» 2 

2 Тема 3.  Значення зовнішнього середовища в системі 
«людина – зовнішнє середовище» 2 

3 
Тема 4-5.  Забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 
Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності 
людини 

2 

4 Тема 6. Правові та організаційні питання охорони праці 
медичних і фармацевтичних працівників 2 

5 
Тема 7. Професійні шкідливості при виконанні 
професійних обов’язків медичних і фармацевтичних 
працівників.  

2 

6  Тема 8. Небезпечні інфекційні захворювання у практиці 
медичних і фармацевтичних працівників 2 

7 Тема 9. Медицина і етика. Історія біомедичної етики. Роль 
етичних кодексів в принципів в медичній практиці 2 

8 
Тема 10. Основні правила біомедичної етики. Права і 
моральні зобов’язання лікаря. Права пацієнтів. Моделі 
взаємин лікаря і пацієнтів 

2 

9 
Тема 11. Морально-етичні проблеми проведення клінічних 
випробувань і експериментів на людині. Моральні принципи 
проведення експериментів на тваринах 

2 

10 Тема 12. Моральні проблеми медичної генетики. Медичні 
втручання в репродукцію людини 2 

11 
Тема 13. Морально-етичні пробеми ставлення до смертельно 
хворих пацієнтів і таких, що вмирають. Моральні проблеми 
трансплантації органів і тканини 

2 

12 Тема 14. Епідеміологія і етика. Морально-етичні проблеми 
СНІДу. Етика в психіатрії і психотерапії 2 

 РАЗОМ 24 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 

1. 

Тема 1-3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 
Людина в системі «людина – зовнішнє середовище». 
Значення зовнішнього середовища в системі «людина 
– зовнішнє середовище» 

2 

2. 
Тема 4-5. Забезпечення безпеки життєдіяльності 
людини. Безпека харчування як складова безпечної 
життєдіяльності людини 

2 

3. 

Тема 6-8. Правові та організаційні питання охорони 
праці медичних і фармацевтичних працівників. 
Професійні шкідливості при виконанні професійних 
обов’язків медичних і фармацевтичних працівників. 
Небезпечні інфекційні захворювання у практиці 
медичних і фармацевтичних працівників 

2 

4. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1  2 

5. 

Тема 9-10. Медицина і етика. Історія біомедичної 
етики. Роль етичних кодексів і принципів у медичній 
практиці. Основні правила біомедичної етики. Права і 
моральні зобов’язання лікаря. Права пацієнтів. Моделі 
взаємин лікаря і пацієнтів 

2 

6. 

Тема 11-12. Морально-етичні проблеми проведення 
клінічних випробувань і експериментів на людині. 
Моральні принципи проведення експериментів на 
тваринах. Моральні проблеми медичної генетики. 
Медичні втручання в репродукцію людини 

2 

7. 

Тема 13-14. Морально-етичні пробеми ставлення до 
смертельно хворих пацієнтів і таких, що вмирають. 
Моральні проблеми трансплантації органів і тканини. 
Епідеміологія і етика. Морально-етичні проблеми 
СНІДу. Етика в психіатрії і психотерапії 

2 

8. Підсумковий контроль засвоєння модуля 2 (залік) 2 
 РАЗОМ 16 
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ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки») 

 
Уміння: 
1. Визначення основних принципів безпеки у забезпеченні нормальної життє-

діяльності людини. 
2. Вирізнення взаємозв'язків між станом здоров'я та впливом шкідливих 

небезпечних факторів. 
3. Передбачення негативних наслідків впливу небезпечних факторів на орга-

нізм. 
4. Формулювання висновків про наявність факторів негативного впливу на 

медичного працівника під час здійснення ним професійної діяльності. 
5. Пояснення вимог до забезпечення безпечної професійної діяльності лікаря 

у сучасних умовах. 
6. Трактування ключових питань законодавчих актів і нормативних доку-

ментів із питань безпеки професійної діяльності медичного працівника. 
7. Формулювання висновків про наявність шкідливих факторів впливу на 

медичного працівника під час виконання ним професійних обов'язків. 
8. Пояснення вимог до забезпечення охорони праці медичного персоналу в 

сучасних умовах. 
9. Пояснювати передумови становлення біоетичних поглядів у медицині. 
10. Характеризувати принципи та механізми реалізації державної політики в 

галузі біоетики. 
11. Аналізувати та інтерпретувати універсальні принципи і норми біоетики. 
12. Пояснювати поняття «медичне право», медична діяльність, медична 

допомога та медична послуга, «пацієнт». 
13. Характеризувати основні правила біоетики та біобезпеки. 
14. Описувати етико-деонтологічні аспекти впровадження нанотехнологій у 

медицину. 
15. Формувати цілісну уяву про правові основи здійснення біомедичних 

досліджень людини і тварин. 
16. Аналізувати та інтерпретувати концепцію біобезпеки й ризику 

біомедичних технологій. 
17. Вміти аналізувати етико-правові проблеми трансплантології. 
18. Визначати етико-правові проблеми донорства. 
19. Пояснювати біоетичні проблеми сурогатного материнства. 
20. Характеризувати законодавчу базу сурогатного материнства в Україні та у 

світі. 
21. Відстоювати моральну гідність і чистоту медичної професії. 
22. Володіти законодавчою базою при вирішенні клінічних ситуацій у 

практичній діяльності лікаря. 
23. Застосовувати в клінічних ситуаціях біоетичні аспекти експериментальних 

і лабораторних досліджень. 
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24. Оцінювати інформовану згоду пацієнта на медичні втручання. 
25. Володіти етико-правовими основами здійснення біомедичних досліджень. 
26. Схарактеризувати форми організації трансплантології та трансфузіології і 

допоміжних репродуктивних технологій в Україні. 
27. Схарактеризувати дві юридичні моделі забору органів від трупних донорів: 

"презумпція згоди" (невиклопотана згода) і "виклопотана (інформована) 
згода". 

28. Схарактеризувати форми організації в Україні контролю біотехнологій. 
29. Схарактеризувати законодавчу базу використання стовбурових клітин. 

 
Практичні навички: 
30. Розпізнавання типових моделей психологічних реакцій організму в 

екстремальних ситуаціях. 
31. Практичне застосування традиційних і нетрадиційних методик 

оздоровлення організму. 
32. Володіння методиками кількісного та якісного визначення  забруднення 

харчових продуктів і води. 
33. Володіння методиками зменшення кількості речовин-забруднювачів у 

харчових продуктах. 
34. Застосовування основних методів підвищення якості води. 
35. Визначення рівнів радіоактивного забруднення в приміщеннях. 
36. Уміння оцінювати ступінь ризику для досліджуваних при проведенні 

експерименту або досліджень, попереджати неприпустимий ризик, 
використовувати альтернативні методики. 

37. Оцінювання ступеня конфіденційності при зберіганні лікарської таємниці. 
38. Оцінювання ризику біомедичних досліджень людини і тварин. 
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ 
Протягом вивчення дисципліни усі види діяльності студента підлягають 

контролю, як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час 
контрольних заходів). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 
згідно з конкретними цілями теми. На всіх заняттях застосовується контроль 
теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок.  

Підсумковий контроль засвоєння модуля проводиться по завершенні 
вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування і здачі 
практичних навичок і вважається завершеним, якщо студент набрав не менш 
як 25 балів.  

Рейтингова система оцінювання  знань студентів 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Підсумковий контроль 
30 30 40 

100 
 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Підсумковий 
контроль 

20 20 20 40 
100 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 
модуля (залікового кредиту) – 100, в т. ч. за поточну навчальну діяльність – 60 
балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 40 балів. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 
При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінювання за бальною шкалою, у межах визначеної 
для теми кількості балів. Максимальна та мінімальна кількість балів, які 
студент може отримати за вивчення поточної теми, розраховані залежно від 
кількості тем. Отримані студентом бали за накопичувальним принципом 
додаються у межах змістових модулів.  

Модуль 1 (поточний контроль) Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 30 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
4-6 4-6 4-6 3-6 3-6 6-10 6-10 6-10 60 

 
Модуль 2 (поточний контроль) Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 4 
20 20 20 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 
6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 60 

 
Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент може отримати 

за вивчення поточної теми, розраховані в залежності від кількості тем таким 
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чином, що максимальна кількість балів за змістовий модуль, з додаванням 
балів за самостійну роботу, дорівнює 30, мінімальна – 18 (при вивченні 
модулю 1) та відповідно 20 і 12 (при вивченні модулю 2). У програмі була 
застосована така система конвертації балів у традиційну шкалу: 

 
Бали (модуль 1) Традиційна шкала Бали (модуль 2) Традиційна 

Шкала 
27-30 Відмінно  18-20 Відмінно  
23-26 Добре  15-17 Добре  
18-22 Задовільно  12-14 Задовільно  
1-17 Незадовільно  1-11 Незадовільно  

 
Після закінчення вивчення модулю, поточна навчальна діяльність 

оцінюється шляхом додавання кількості балів, набраних студентом за змістові 
модулі. Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні 
модулю, з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, дорівнює 60 
балам і ділиться пропорційно кількості змістових модулів. Мінімальна 
кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю, з додаванням балів 
за самостійну роботу, дорівнює 36 балам і ділиться пропорційно кількості 
змістових модулів.  

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню 
вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 
виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали 
кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового 
контролю стандартизована і включає контроль практичної підготовки. 
Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40. 
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 24 балів. 

 
Бали за підсумковий модульний контроль 

Бали Традиційна шкала 
36-40 Відмінно (зараховано) 
31-35 Добре (зараховано) 
25-30 Задовільно (зараховано) 
0-24 Незадовільно (незараховано) 

 
Оцінювання дисципліни 
Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, 
визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни. 
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Конвертація кількості балів з дисципліни і оцінювання за шкалою ЕСТS 
та національною шкалою 

Бали Національна оцінка ECTS 
90–100 Відмінно (зараховано) А 
82–89 Дуже добре (зараховано) В 
75–81 Добре (зараховано) С 
67–74 Задовільно (зараховано) D 
60–66 Достатньо (зараховано) E 
35–59 Незадовільно (незараховано) FX 
1–34 Не допущений F 

 
Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано 

хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 
Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 

балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий 
контроль. Вони мають право на повторне складання  не більше 2 рази під час 
канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів по закінченні семестру за 
графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не 
виконали навчальну програму хоча б з одного модуля, або не набрали за 
поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) мають 
пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ОКРЕМИХ ТЕМ 
 

Модуль 1. 
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

 
Тема 1-3: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄ-

ДІЯЛЬНОСТІ. ЛЮДИНА В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА – ЗОВНІШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ» ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В 
СИСТЕМІ «ЛЮДИНА – ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» 

Актуальність теми: Безпека життєдіяльності - це наука, що вивчає 
проблеми безпечного перебування людини в середовищі - природному, 
техногенному, соціальному, в процесі різних видів її діяльності. Вона є більш 
універсальною, ніж окремі напрями наукових досліджень, такі як охорона 
праці чи цивільний захист, адже дві останні розглядають як окремі випадки 
безпеки в конкретних ситуаціях., зокрема охорона праці вивчає питання 
безпеки людини, яка знаходиться в умовах виробництва, а цивільний захист – 
у надзвичайних ситуаціях, тоді як безпека життєдіяльності - у всіх життєвих 
обставинах.  

Спеціаліст, який досконало засвоїв предмет «Безпека життєдіяльності 
здатний грамотно діяти в умовах небезпеки, захищаючи як власне життя та 
здоров’я, так і здоров’я наших людей. 

Життєдіяльність людини відбувається у певному середовищі, яке 
називають навколишнім. Існують різні / підходи до визначення поняття 
"середовище". Дехто ототожнює його з "природним середовищем", тобто 
довкіллям, інші — з поняттям "життєве середовище", тобто як частину 
Всесвіту. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини завжди було однією 
з найважливіших умов гармонійного розвитку цивілізації. Успіху на цьому 
шляху можливо досягти тільки тоді, коли людство осягне й усвідомить той 
реальний світ, у якому минає його життя. Таке розуміння породжує вирішення 
цілого комплексу складних і багатогранних проблем. Насамперед людині 
необхідні знання про навколишній світ і правила безпечної поведінки в ньому. 

Навчальні цілі:  
Засвоїти мету та завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності». 

Визначати поняття ризик, небезпека, шкідливі та небезпечні фактори. 
Оволодіти методикою розрахунку загального ризику небезпеки. Засвоїти 
принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності. Аналізувати 
властивості людини як елементу біосфери та системи «людина – зовнішнє 
середовище». Визначити роль аналізаторів у забезпеченні безпеки 
життєдіяльності. 

Знати:  
• Предмет безпеки життєдіяльності. Основні поняття, терміни та 

визначення. Класифікація небезпечних і надзвичайних ситуацій.  
• Способи оцінювання ризику 
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• Правові основи забезпечення безпеки життєдіяльності.   
• Характерні особливості людини як елементу біосфери  
• Поняття про гомеостаз. 
• Адаптація її види та стадії. 
• Захисні реакції організму. 
• Роль аналізаторів при оцінюванні факторів небезпеки.   
• Визначення та компоненти середовища життєдіяльності.  
• Шкідливі та небезпечні фактори в системі «людина – середовище 

життєдіяльності» 
• Поняття про біосферу і її основні компоненти. 
• Особливості стану екологічної безпеки України. 
Вміти:  
• Провести кількісну оцінку ризику. 
• Провести якісну оцінку ризику. 
• Аналізувати особливості людини як елементу біосфери. 
• Схарактеризувати аналізатори. 
• Класифікувати психологічні фактори, що визначають безпеку 

людини. 
• Оцінювати всі негативні фактори, які можуть виникнути при тому. 

чи іншому виді небезпеки. 
• Визначати фактори ризику, що формують здоров`я населення. 
 
Контрольні питання 
1. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна. 
2. Зв’язок дисципліни з іншими науками. 
3. Закони, принципи, аксіоми, на яких базується безпека 

життєдіяльності. 
4. Класифікація небезпек та їх джерела. 
5. Поняття про ризик, його оцінку та управління. 
6. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна. 
7. Зв`язок дисципліни з іншими науками. 
8. Закони, принципи, аксіоми, на яких базується безпека 

життєдіяльності. 
9. Класифікація небезпек та їх джерела. 
10. Поняття про ризик, його оцінку та управління.  
11. Загальне поняття про зовнішнє середовище. 
12. Основні характеристики природного, соціального та техногенного 

середовища. 
13. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину. 
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Тестові контрольні завдання  
1. Безпека життєдіяльності вивчає: 
A. засоби особистого захисту 
B. способи особистого захисту 
C. основи захисту  особистості 
D. інструменти захисту 
особистості 
E. індивідуальні і колективні 
засоби захисту 
2. Безпека – це: 
A. збалансований стан людини, 
держави, соціуму. 
B. незбалансований стан людини, 
держави, соціуму. 
C. розбалансований стан людини, 
держави, соціуму. 
D. стан людини, яка чекає 
небезпеку 
E. стан людини після виниклої 
небезпеки. 
3. Небезпека – це 
A. умова, яка існує в 
навколишньому середовищі  і 
здатна призвести до небажаного 
вивільнення енергії  і спричинити 
шкоду, поранення, пошкодження. 
B. ситуація у навколишньому 
середовищі, яка постійно існує і 
призводить до пошкодження людей. 
C. ситуація або умова, яка існує у 
навколишньому середовищі але не 
може призвести до вивільнення 
енергії і спричинити шкоду людям, 
тваринам. 
D. умова або ситуація у 
навколишньому середовищі, яка 
вимушена призвести до вивільнення 
енергії і спричинити шкоду людям. 
E. спричинення шкоди людям за 
рахунок вивільнення енергії, яка 
виникає при стихійному лисху, 
катастрофі, аварії. 
4. Безпека життєдіяльності – це 

A. наука, яка вивчає загальні 
підходи до розробки і реалізації 
відповідних заходів по створенню і 
підтримці здорових та безпечних 
умов життя і діяльності людини. 
B. наука, яка вивчає фактори 
безпеки для запобігання небезпеки. 
C. наука, яка вивчає шкідливі і 
нешкідливі фактори, що впливають 
на створення здорового способу 
життя. 
D. наука, що вивчає вплив 
небезпечних факторів на організм 
людини для створення безпечного 
життя. 
E. наука, яка вивчає і забезпечує 
безпечне життя людини. 
5. Класифікація та систематизація 
явищ, процесів, що здатні завдавати 
шкоди для  здоров’я людини 
називається: 
A. ідентифікація небезпек; 
B. квантифікація небезпек; 
C. номенклатура небезпек; 
D. таксономія небезпек; 
E. класиномія небезпек; 
6. Виявлення типу небезпеки та її 
характеристик, необхідних для  
розроблення заходів  щодо її 
запобігання та  ліквідації  наслідків 
називається: 
A. таксономія небезпек; 
B. ідентифікація небезпек; 
C. квантифікація небезпек; 
D. типіфікація небезпек; 
E. номенклатура небезпек; 
7. Перелік назв, термінів, явищ, що 
здатні завдавати шкоди 
систематизованим за певними 
ознаками, називається: 
A. таксономія небезпек; 
B. систематизація небезпек; 
C. ідентифікація небезпек; 
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D. квантифікація небезпек; 
E. номенклатура небезпек;   
8. Введення кількісних 
характеристик для оцінювання 
ступеня (рівня) небезпеки 
називається: 
A. квантифікація небезпек; 
B. таксономія небезпек; 
C. номенклатура небезпек; 
D. інтегралізація небезпек; 
E. ідентифікація небезпек; 
9. Будь-який....... при певних умовах 
можуть створювати небезпеку для 
людини чи довкілля (підставити 
пропущені слова): 
A. суб’єкт; 
B. об’єкт; 
C. ризик та непевність; 
D. суб’єкт, об’єкт, явища, 
інформація; 
E. ризик. суб’єкт, об’єкт, явища, 
інформація; 
10. Безпека життєдіяльності – це 
наука про: 
A. технічні пристрої; 
B. охорону праці; 
C. надзвичайні ситуації; 
D. стихійні лиха; 
E. людину; 
11. Людині притаманні такі види 
поведінки: 
A. інстинкт, навички; 
B. реакція на подразнення; 
C. інстинкт, навички, свідома 
поведінка; 
D. адекватна, неадекватна; 
E. реакція на слова, дії; 
12. Психофізіологічний закон 
Вебера-Фехнера:  
A. інтенсивність відчуттів 
пропорційна логарифму 
інтенсивності подразника; 

B. спроможність аналізаторів 
пропорційна логарифму 
інтенсивності подразника; 
C. інтенсивність подразника 
пропорційна логарифму 
інтенсивності відчуттів; 
D. інтенсивність властивостей 
аналізаторів пропорційна 
логарифму інтенсивності 
механорецепторів; 
E. інтенсивність відчуттів 
обернено пропорційна логарифму 
інтенсивності подразника; 
13. У системі взаємодії людини з 
об'єктами навколишнього 
середовища головними або 
домінуючими при виявленні 
небезпеки виступають такі 
аналізатори: 
A. вісцеральний, нюховий; 
B. руховий, смаковий; 
C. зоровий, слуховий, шкірний; 
D. вестибулярний, зоровий; 
E. шкірний, нюховий, смаковий; 
14. Стан внутрішньої динамічної 
рівноваги природної системи, що 
підтримується регулярним 
поновленням основних її структур, 
матеріально-енергетичного складу і 
постійною функціональною 
саморегуляцією у всіх її ланках – 
це: 
A. нервова система; 
B. психіка; 
C. гомеостаз; 
D. аналізатори; 
E. регуляторний апарат; 
15. До чинників, які підвищують 
індивідуальну ймовірність 
наразитись на небезпеку відносять: 
A. вади органів чуття; 
B. неврівноваженість емоційних 
процесів; 
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C. дефекти, що виникають в 
узгодженості координації рухів 
D. порушення зв’язку між 
сенсорними та руховими центрами 
вищих відділів нервової системи 
E. всі відповіді вірні 
16. Всі чинники зовнішнього або 
внутрішнього середовища, які 
можуть порушувати здоров'я 
людини або тварини і наявність 
яких викликає стрес-реакцію, 
називаються: 
A. захисна реакція організму; 
B. страх; 
C. стресори; 
D. фізичний вплив на організм; 
E. втома; 
17. Фактор, дія якого за певних умов 
призводить до травми або іншого 
різкого погіршення здоров’я – це: 
A. шкідливий фактор; 
B. небезпечний фактор; 
C. негативний фактор; 
D. травмуючий фактор; 
E. немає вірної відповіді; 
18. За природою походження 
активні негативні фактори 
поділяються на:  
A. фізичні (механічні; термічні; 
електричні; електромагнітні); 
B. хімічні; 
C. біологічні; 
D. психофізіологічні; 
E. всі відповіді вірні; 
19. Фактор, дія якого за певних умов 
призводить до захворювання та 
зниження працездатності – це: 
A. шкідливий фактор; 
B. небезпечний фактор; 
C. негативний фактор; 
D. травмуючий фактор; 
E. немає вірної відповіді; 

20. Простір, в якому постійно діють 
або періодично виникають 
небезпечні і шкідливі виробничі 
фактори, називають: 
A. шкідливою зоною; 
B. небезпечною зоною; 
C. негативною зоною; 
D. вражаючим фактором; 
E. травматичною зоною; 
21. Вплив електромагнітних полів 
(ЕМП) на організм людини 
залежить від: 
A. щільності потоку енергії, 
частоти випромінювання;  
B. тривалості впливу, режиму 
опромінення; 
C. розмірів опромінюваної 
поверхні тіла;  
D. індивідуальних особливостей 
організму; 
E. всі відповіді вірні; 
22. За структурою всі фактори 
поділяють на: 
A. вражаючі, шкідливі; 
B. прості, складні; 
C. прості, складні, похідні; 
D. небезпечні, шкідливі; 
E. позитивні, негативні; 
23. За характером дії на людину 
негативні фактори поділяються: 
A. активні, пасивні; 
B. позитивні, негативні; 
C. шкідливі, небезпечні; 
D. активні, пасивно-активні, 
пасивні; 
E. прості, складні, похідні; 
24. Джерела ЕМП поділяють на: 
A. природні, штучні; 
B. позитивні, негативні; 
C. шкідливі, нейтральні; 
D. малі, великі; 
E. високо-, низькочастотні; 
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25. Найбільш уразливим до дії 
лазерного випромінювання є: 
A. кістки; 
B. печінка; 
C. очі; 
D. кров; 
E. легені; 
26. Небезпечні та шкідливі мікро- 
та макроорганізми, продукти їх 
життєдіяльності та життєдіяльності 
людей – це: 
A. хімічні фактори; 
B. шкідливі фактори; 
C. біологічні фактори; 
D. небезпечні фактори; 
E. негативні фактори; 
27. Серед патогенних 
мікроорганізмів, що можуть бути 
збудниками інфекційних хвороб 
людей, тварин і рослин виділяють: 
A. бактерії; 
B. віруси; 
C. рикетсії; 
D. грибки; 
E. всі відповіді вірні; 
28. Людини отримують найбільше 
опромінення від наступних 
природних джерел: 
 

A. стронцію; 
B. радону; 
C. йоду; 
D. кобальту; 
E. цинку; 
29. Безпека працюючих з радіо-
активними речовинами 
забезпечується таким чином: 
A. встановлення гранично 
допустимих доз опромінення; 
B. застосування захисту часом, 
відстанню; 
C. проведення загальних заходів 
захисту; 
D. використання засобів 
індивідуального захисту; 
E. всі відповіді вірні; 
30. Наслідки дії хімічних речовин на 
організм людини залежить від їх 
токсичності, що визначається за: 
A. гранично допустимою 
концентрацією; 
B. гранично допустимим рівнем 
негативного фактора; 
C. гранично допустимим рівнем 
шкідливого фактора; 
D. поглиненою дозою; 
E. еквівалентною дозою; 
 

Практична робота 
Вирішити ситуаційні задачі. 
Задача 1. У місті Золочів на гепатиn А захворіло 120 осіб за червень. 

Населення міста становить 15 000 осіб. Визначити ризик захворювання 
населення на гепатит А за 3 літні місяці. 

Задача 2. Припустимо зіткнення двох літаків у повітрі, що за категорією 
серйозності небезпек належить до I категорії (катастрофічна), а за рівнем 
ймовірності небезпек є віддалена (Д). Визначити клас і вид ризику. 

Задача 3. Для захисту тіла людини від іонізуючого випромінювання 
були виготовлені нові, більш надійні просвинцьовані фартухи, але при цьому 
їх вага збільшилась з 5 до 5,3 кг. Визначте, чи може лікар-рентгенолог відчути 
різницю ваги фартухів зваживши їх у руках. 

Задача 4. Вкажіть пріоритетні небезпеки, якщо під час масового заходу 
в закритому приміщенні спалахнуло полум`я. Схарактеризуйте негативні 
фактори, що впливатимуть на людей. Як треба поводити себе у даній ситуації.  
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Тема 4-5: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
ЛЮДИНИ. БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕЧНОЇ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

Актуальність теми: Фахова освіта покликана забезпечити майбутнього 
спеціаліста знаннями, вміннями та навичками безпечної професійної 
діяльності та формування адаптації, психосоматичної стійкості особистості до 
впливу небезпечних факторів на основі принципів збереження і зміцнення 
індивідуального здоров`я. відповідно до вимог сьогодення. Важливим заходом 
є виховання у людей пріорітету здоров`я та мотивації ведення здорового 
способу життя.  

Європейський Союз визначив безпеку харчових продуктів одним із 
головних пріоритетів своєї політики. Це основна мета, яку слід завважувати в 
різних сферах діяльності Спільноти, як-от спільна сільськогосподарська 
політика, зокрема та її ділянка, що стосується розвитку села; захист 
природного довкілля, охорона здоров'я, захист споживачів та внутрішній 
ринок. 

Публічні дебати, ініційовані зеленою книгою про головні принципи 
безпеки харчових продуктів, привели до появи у січні 2000 р. відповідної білої 
книги. Вона стала важливим кроком на шляху до ухвалення нового закону про 
харчові продукти. У цьому документі Комісія оголосила про розроблення 
правових рамок, які охоплюватимуть весь харчовий ланцюг — «від лану до 
столу» — відповідно до глобального, інтегрованого підходу. За цією логікою, 
безпека харчових продуктів — це і здоров'я тварин та їхнє харчування, захист 
та їхній добробут, ветеринарний контроль і піклування про здоров'я рослин, і 
дотримання санітарних норм за обробки та приготування харчових продуктів. 
У Білій книзі також наголошується на необхідності діалогу зі споживачами, 
яких треба слухати, навчати й інформувати.  

Навчальні цілі: Засвоїти поняття про  здоров`я людини як медико-
біологічну та соціальну категорію. Застосувати систему заходів щодо 
збереження і підвищення рівня здоров`я. Визначити поняття безпечного 
харчування. Розуміти поняття раціонального та збалансованого харчування. 
Вивчити шляхи забруднення харчових продуктів.   

Знати:  
• Основні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 
• Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 
• Методи підвищення безпеки життєдіяльності людини. 
• Визначення поняття здоров`я.   
• Вплив харчування на життєдіяльність людини. 
• Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів. 
• Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти. 
• Поняття про утворення токсичних речовин у процесі приготування 

продуктів. 
• Харчові добавки, як можливі забруднювачі. 
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• Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами. 
Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському 
господарстві. 

• Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров’я 
людини. 

• Радіонукліди в харчових продуктах. Харчування в умовах 
радіаційного забруднення. 

• Кількість токсичних речовин у продуктах харчування: фонові 
допустимі залишки, максимально допустимий рівень залишків у харчових 
продуктах. 

• Методика зменшення кількості речовин-забруднювачів у 
харчових продуктах. 

Вміти:  
• Розрахувати показники індивідуального здоров`я людини. 
• Оцінювати адаптаційні можливості організму. 
• Оцінити придатність харчових продуктів для споживання. 
 
Контрольні питання 
1. Які фактори впливають на здоров`я людини? 
2. Які існують методи оцінювання індивідуального здоров`я 

людини? 
3. Що таке категорії здоров`я? 
4. Що таке рівні здоров`я? 
5. Харчові продукти, їх склад. Вплив харчування на життєдіяльність 

людини. 
6. Визначення безпеки харчових продуктів. 
7. Причини псування харчових продуктів. 
8. Джерела забруднення харчових продуктів. 
9. Заходи щодо зменшення забруднення продуктів шкідливими 

хімічними речовинами і радіоізотопами. 
 
Тестові контрольні завдання  

1. Максимальна кількість небезпечних 
хімічних речовин в одиниці об'єму 
(повітря, води чи інших рідин) чи 
маси (харчових продуктів), яка у разі 
щоденного надходження до організму 
протягом необмежено тривалого часу 
не викликає в організмі патологічних 
відхилень, а також негативних змін у 
нащадків – це: 
A. гранично допустима 
концентрація; 
B. гранично допустимий рівень 
негативного фактора; 

C. норма негативного фактора 
D. рівень негативного фактора 
E. вражаючий фактор 
2. Здоров’я - це: 
A. стан відсутності хвороб і 
фізичних вад; 
B. стан повного фізичного  
духовного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність 
хвороб і фізичних вад; 
C. стан повного фізичного і 
духовного благополуччя; 
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D. стан фізичного і соціального 
благополуччя; 
E. стан коли людина почуває 
комфортно; 
3. Визначають наступні рівні 
здоров’я: 
A. Індивідуальний, колективний, 
суспільний; 
B. Державний, особистий, 
колективний; 
C. Індивідуальний, груповий, 
суспільний; 
D. Особистий, груповий, 
державний; 
E. Індивідуальний, суспільний, 
державний; 
4. Валеологія - це наука про:  
A. хвороби; 
B. вади; 
C. оздоровлення; 
D. здоров’я; 
E. закалювання; 
5. Теорія і практика охорони 
укріплення і відновлення здоров’я - 
це: 
A. санологія; 
B. валеологія; 
C. соціологія; 
D. біологія; 
E. фізіологія; 
6. За характером дії на організм 
людини хімічні речовини поділяються 
на: 
A. загально токсичні; 
B. подразнюючі, сенсибілізуючі; 
C. канцерогенні; 
D. мутагенні; 
E. всі відповіді вірні; 
7. Масове розповсюдження 
інфекційної хвороби людей у часі та 
просторі у межах певного регіону, що 
значно перевищує звичайний рівень 
захворюваності, який реєструється на 
цій території, називається: 
A. пандемія; 
B. епідемія; 

C. епідемічним спалахом; 
D. епідемічним вогнищем; 
E. епідемічною захворюваністю; 
8. Система поглядів, яка формується в 
людини впродовж життя під впливом 
різних чинників на проблему здоров'я 
– це: 
A. звичка; 
B. поведінка; 
C. спосіб життя; 
D. біологічні потреби; 
E. шкідливі звички; 
9. Швидше і згубніше за все алкоголь 
діє на клітини:  
A. головного мозку; 
B. серця; 
C. печінки; 
D. нирок; 
E. судин; 
10. Звички формуються під впливом: 
A. темпераменту; 
B. характеру; 
C. спадковості та умов життя; 
D. поведінки; 
E. емоцій; 
11. До речовин, які викликають 
звикання, відносять: 
A. снодійні засоби, транквілізатори; 
B. стимулятори ЦНС, аналгетики; 
C. антипаркінсонічні, 
антигістамінні; 
D. леткі ароматичні речовини; 
E. всі відповіді вірні; 
12. Сукупність властивостей, що 
визначають придатність продуктів для 
харчування населення – це: 
A. безпечність харчових продуктів; 
B. якість харчових продуктів; 
C. раціональне харчування; 
D. асиміляція; 
E. дисиміляція; 
13. Продукт, який має певні 
відхилення від вимог Державного 
стандарту, що можуть викликати 
скарги або зрушення у стані здоров'я 
споживача, але, водночас, можуть 
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бути усунені завдяки використанню 
спеціальних заходів кулінарної 
обробки, називається: 
A. продукт зниженої якості; 
B. умовно придатний; 
C. небезпечний; 
D. забруднений; 
E. недоброякісний; 
14. Відсутність токсичного, 
канцерогенного, мутагенного чи будь-
якого іншого несприятливого впливу 
продуктів харчування на організм 
людини при споживанні у 
рекомендованих кількостях, 
називають: 
A. безпечне харчування; 
B. раціональне харчування; 
C. якість харчових продуктів; 
D. забрудненість харчових 
продуктів; 
E. якісне харчування; 
15. Продукт, який своїми 
властивостями, що не можуть бути 
усунені шляхом спеціальної кулінарної 
обробки, здатний викликати скарги 
або зрушення у стані здоров'я 
споживача, називається: 
A. продукт зниженої якості; 
B. умовно придатний продукт; 
C. небезпечний продукт; 
D. недоброякісний продукт; 
E. шкідливий продукт; 
16. Природні або синтетичні 
речовини, які самі по собі звичайно не 
використовуються як їжа, а свідомо 
вводяться у харчові продукти на 
різних стадіях виробництва, 
перевезенні і зберігання з метою 
надання їм необхідних властивостей, 
характерних органолептичних 
показників, називаються: 
A. харчові добавки; 
B. допустимі продукти; 
C. консерванти; 
D. біологічно-активна добавка; 
E. ароматизатори; 

17. Максимальна кількість 
ксенобіотика в мг на 1 кг тіла людини, 
надходження якої з їжею щоденно 
протягом усього життя не .може 
негативно вплинути на стан здоров'я 
нинішнього та майбутнього поколінь з 
урахуванням сучасних наукових 
положень – це: 
A. допустима добова доза; 
B. гранично допустима 
концентрація; 
C. безпечна кількість; 
D. токсичність; 
E. шкідлива доза; 
18. Добова потреба дорослої людини у 
воді становить: 
A. 1-1,5 л; 
B. 1,5-2 л; 
C. 2,3-2,7 л; 
D. 3-3,5 л; 
E. 0,75-1 л; 
19. Продукт, який в повній мірі 
відповідає вимогам Державного 
стандарту, називається: 
A. умовно придатний продукт; 
B. доброякісний продукт; 
C. безпечний продукт; 
D. очищений продукт; 
E. стандартний продукт; 
20. Головна вимога до харчових 
добавок – це: 
A. безпечність; 
B. якість; 
C. допустима добова доза; 
D. гранично допустима 
концентрація; 
E. зниження токсичності; 
21. Фізіологічно повноцінне 
харчування людей з урахуванням їх 
статі, віку, характеру трудової 
діяльності, особливостей клімату та 
інших чинників, називають: 
A. раціональне харчування; 
B. обмін речовин; 
C. ферментативна активність; 
D. асиміляція; 
E. дисиміляція; 
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22. Продукт, що має певні відхилення 
від Державного стандарту, але вони 
не можуть викликати скарг або 
зрушень у стані здоров'я споживача, 
називається: 
A. доброякісний продукт; 
B. безпечний продукт; 
C. продукт зниженої якості; 
D. нестандартний продукт; 
E. забруднений продукт; 
23. Дозволені рівні споживання 
харчових добавок визначають 
шляхом: 
A. хімічних дослідів; 
B. токсикологічного експерименту; 
C. біологічних дослідів; 
D. опитування; 
E. визначення якості; 
24. Які нітрати є найбільш 
поширеними при використанні 
людиною: 
A. нітрат натрію (NaNO3); 
B. нітрат калію (KNO3); 
C. нітрат кальцію (CaNO3); 
D. нітрат амонію (NH4NO3); 
E. всі відповіді вірні; 
25. Всмоктуваність радіонуклідів у 
травному тракті людини і тварини 
визначається в основному за рахунок 
їх: 
A. активності; 
B. розчинності; 
C. поглиненої дози; 
D. еквівалентної дози; 
E. кількості; 
26. Який з нижче перерахованих 
технологічних процесів приготування 
їжі не доцільно використовувати при 
приготуванні продуктів з підвищеним 
вмістом радіонуклідів (оскільки 
внаслідок цієї обробки радіонукліди 
залишаються в продуктах): 
A. промивання; 
B. вимочування; 
C. варіння; 
D. смаження; 
E. заморожування; 

27. В процесі копчення та соління 
м’яса, риби, виготовлення твердих 
сирів найбільше утворюється: 
A. нітратів; 
B. нітрозамінів; 
C. токсичних речовин; 
D. шкідливих речовин; 
E. небезпечних речовин; 
28. З яким із продуктів харчування в 
організм людини надходить 70-80% 
радіо цезію: 
A. молоко; 
B. м’ясо; 
C. риба; 
D. овочі; 
E. зернові; 
29. Технології модифікації чи 
додавання генів до живих організмів – 
це: 
A. селекція; 
B. генетична модифікація; 
C. біотехнології; 
D. синтез; 
E. асиміляція; 
30. Нині в Україні внаслідок аварії на 
ЧАЕС основним джерелом 
опромінення «аварійного 
походження», що становить 90-95% 
сумарної дози є: 
A. стронцій-90; 
B. цезій-137; 
C. цезій-134; 
D. йод-131; 
E. плутоній-210; 
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Практична робота 
Вирішити ситуаційні задачі. 
Задача 1. Розрахувати значення в балах і дати оцінку рівня 

індивідуального здоров`я студента за методикою експрес-оцінювання Г. Л. 
Апанасенка, яrщо його маса тіла – 75 кг, зріст 1,8, життєва ємність легень – 3800 
мл, максимальна сила кисті 70 кг, частота серцевих скорочень 68 ск/хв; 
артеріальний систолічний тиск – 120 мм. рт. ст, час відновлення ЧСС після 20 
присідань за 30 с. – 1 хв. 

Задача 2. Розрахувати показники індексу функціональних змін  студента 
А і студента С за методикою Р. М. Баєвського та визначити у якого студента 
більш високі адаптаційні можливості організму. 

Показники функціонального стану: 
Студент А: ЧСС – 75 ск/хв., САТ – 130 мм. рт. ст., ДАТ – 82 мм. рт. ст, вік 

– 24, маса – 72 кг, зріст 175 см. 
Студент В: ЧСС – 64 ск/хв., САТ – 120 мм. рт. ст., ДАТ – 80 мм. рт. ст, вік 

– 20, маса – 75 кг, зріст 174 см. 
Ознайомитися з нормативними документами, які використовують в 

експертизі продуктів харчування. 
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Тема 6-8: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ПРОФЕ-
СІЙНІ ШКІДЛИВОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ОБО-
В’ЯЗКІВ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. 
НЕБЕЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ПРАКТИЦІ 
МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Актуальність теми: Охорона праці – це система заходів і засобів, 
спрямованих на збереження життя, здоров`я та високої працездатності людини у 
процесі трудової діяльності. За порушення організації охорони праці однаковою 
мірою несуть відповідальність перед законом як роботодавець (власник), так і 
працівник (виконавець). Охорона праці є обов'язковим компонентом діяльності 
структур Міністерства охорони здоров'я (лікувально-профілактичні і навчальні 
заклади, оздоровчі комплекси, лікувально-діагностичні центри, стоматологічні 
кабінети приватної або інших форм власності, аптечна мережа, підприємства 
фармацевтичної галузі тощо). 

Однією з основних форм діяльності людини є праця, що сприятливо 
впливає на її здоров’я і забезпечує добробут суспільства. Водночас деякі види 
праці при певних умовах, при недотриманні необхідних санітарно-гігієнічних 
правил можуть стати причиною розвитку професійних хвороб. Професійні 
шкідливості, звичайно, пов’язані з виробничим процесом, його технологією і 
обладнанням.  

Тому є надзвичайно актуальним знати про шкідливі та небезпечні фактори 
у сфері медицини та фармакології для розроблення засобів профілактики. 

У нашій країні рівень загальної захворюваності серед медичних 
працівників становить майже 750-770 днів на 100 працюючих, а захворюваність 
з тимчасовою втратою працездатності за всі останні роки майже на 20 % 
перевищує загальну захворюваність в Україні У медичних працівників 
виявляється 10 % професійних захворювань від їх загальної кількості. При цьому 
на першому місці стоять інфекційні захворювання (80,2 %), на другому – 
алергійні (12,3 %) і на третьому – інтоксикації, захворювання опорно-рухового 
апарату. 

Тому є надзвичайно актуальним знання про небезпечні інфекційні 
захворювання у практиці медичних та фармацевтичних працівників. 

Навчальні цілі. Засвоїти та трактувати вимоги законодавчих і 
нормативних актів про охорону праці медичних і фармацевтичних працівників. 
Знати структуру управління охороною праці медичних і фармацевтичних 
працівників. Аналізувати та оцінювати шкідливі фактори виробничого 
середовища, що діють на медичних і фармацевтичних працівників під час 
виконання ними професійних обов`язків. Пояснювати вимоги до забезпечення 
охорони праці медичного та фармацевтичного персоналу в сучасних умовах. 
Пояснювати механізми можливого зараження медичних і фармацевтичних 
працівників небезпечними інфекційними захворюваннями. Запропонувати 
заходи профілактики зараження небезпечними інфекційними захворюваннями. 
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Знати:  
• Законодавчу та нормативну базу України про охорону праці. 
• Основні положення Закону України «Про охорону праці». 
• Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці 

медичних і фармацевтичних працівників. 
• Визначення понять «гігієна праці», «охорона праці», «умови праці», 

«шкідливий виробничий чинник», небезпечний виробничий чинник».  
• Класифікація праці медичних та фармацевтичних працівників. 
• Класифікація шкідливих та небезпечних факторів.   
• Особливості професійної захворюваності медичних та 

фармакологічних працівників. 
• Визначення понять: інфекція, епідемічний процес, епідемія. 
• Заходи по післяконтактній профілактиці ВІЛ-інфекції. 
• Алгоритм дії медичних працівників у разі виникнення аварійної 

ситуації на робочому місці під час виконання професійних обов`язків. 
Вміти:  
• Користуватися документацією з охорони праці.  
• Характеризувати психофізіологічні, фізичні, хімічні, біологічні 

чинники, що діють на медичних та фармацевтичних працівників. 
• Знати алгоритм дії медичного та фармакологічного працівник при 

попаданні біологічних рідин від хворого на шкіру та слизові оболонки 
працівника. 

 

Контрольні питання 
1. Основні положення Закону України «Про охорону праці». 
2. Навчання та інструктаж з питань охорони праці працівників. 
3. Основні законодавчі акти про охорону праці. 
4. Що таке професійні шкідливості. 
5. Класифікація факторів, які впливають на медичних та фармакологічних 

працівників. 
6. Які є заходи, спрямовані на покращення умов праці медичних і 

фармацевтичних працівників. 
7. Основні санітарні правила щодо розміщення та обладнання аптек. 
8. Норми робочого часу для працівників закладів охорони здоров`я. 
9. Захворюваність медичних працівників інфекційними хворобами на 

сучасному етапі. 
10. ВІЛ/СНІД-інфекція. Визначення. Особливості епідемічного процесу. 
11. Заходи щодо профілактики ВІЛ/СНІД-інфекції. 
12. Заходи безпеки під час роботи з ВІЛ-інфікованим матеріалом. 
13. Засоби профілактики під час надання медичної допомоги хворим і під 

час роботи з біоматеріалом. 
14. Вірусні гепатити. Визначення, особливості епідемічного процесу. 
15. Туберкульоз. Визначення особливостей епідемічного процесу. 
16. Профілактика туберкульозу. 
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Тестові завдання  
1. На ризик інфікування збудниками 
кров'яних інфекцій впливає багато 
факторів, серед яких: 
A. спосіб контакту з кров'ю, об'єм 
занесеної крові;  
B. концентрація збудника у крові 
джерела інфекції;  
C. частота контактів з кров'ю серед 
медичних працівників; 
D. переважання циркуляції того чи 
іншого збудника кров'яних інфекцій 
серед місцевого населення; 
E. усі відповіді вірні. 
2. Назвіть основний шлях передачі 
вірусного гепатиту С: 
A. переливання крові; 
B. через шкіру; 
C. статеві контакти; 
D. через дихальні шляхи; 
E. через слизові оболонки. 
3. Чи існує небезпека зараження 
пацієнтів від медичного працівника? 
Якщо так, то назвіть найбільш 
можливі шляхи зараження: 
A. при проведенні загального 
огляду пацієнта; 
B. накладанні шва під час 
хірургічного втручання; 
C. збиранні анамнезу; 
D. при рентгенографії; 
E. УЗ-діагностиці. 
4. При попаданні крові на шкіру 
ризик зараження підвищується в 
тому випадку, коли: 
A. в крові міститься високий титр 
ВІЛ; 
B. контакт тривалий; 
C. ділянка шкіри, на яку потрапила 
кров, велика; 
D. цілісність шкіри порушена; 
E. усі відповіді вірні. 

5. Ступінь ризику зараження 
медичного працівника буде більший 
від якого пацієнта після проведення 
йому ін’єкції: 
A. ВІЛ-інфікований; 
B. з позитивним антигеном 
гепатиту В; 
C. гепатиту С; 
D. хворому на сифіліс; 
E. хворому на туберкульоз. 
6. Назвіть групи медичних 
працівників мають особливо високий 
ризик зараження збудниками 
кров'яних інфекцій: 
A. персонал клінічних та дослідних 
лабораторій; 
B. персонал операційних залів; 
C. персонал відділень гемодіалізу; 
D. персонал невідкладної допомоги 
та онкологічних відділень; 
E. усі відповіді вірні. 
7. Під час яких маніпуляцій 
найчастіше відбувається поранення 
медичних працівників: 
A. при надяганні ковпачка на голку; 
B. дотик предмета до відкритих 
ділянок шкіри; 
C. розбирання гострого 
інструменту; 
D. введення системи для 
внутрішньовенних ін’єкцій; 
E. виймання голки. 
8. Назвіть основний шлях 
інфікування ВІЛ: 
A. парентеральний (вживання 
ін’єкційних наркотиків); 
B. статеві контакти; 
C. травми; 
D. куріння; 
E. токсикоманія. 
9. Назвіть, які є найбільш небезпечні 
інфекційні захворювання в практиці 
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медичного працівника, що 
виникають у разі попадання 
інфікованої крові пацієнта: 
A. гепатити В і С, ВІЛ; 
B. сифіліс; 
C. тиф; 
D. лептоспіроз; 
E. усі відповіді вірні. 
10. Для розроблення програм із 
запобіганню ризику зараження через 
кров необхідна така важлива 
епідеміологічна інформація:  
A. категорія медичних 
працівників; 
B. анатомічна локалізація 
поранення; 
C. вид діяльності, з яким пов'язане 
поранення; 
D. вид інструменту, з яким 
пов'язане поранення; 
E. усі відповіді вірні. 
11. Назвіть засоби захисту медичного 
персоналу, що зменшують контакти з 
кров’ю пацієнта: 
A. рукавички; 
B. захисні маски; 
C. захисний одяг; 
D. шапочки, косинки, бахіли; 
E. усі відповіді вірні. 
12. В яких випадках можливе 
зараження медичного працівника в 
разі контакту крові: 
A. при пораненні; 
B. у разі контакту з пошкодженою 
шкірою; 
C. в разі контакту з невидимими 
пошкодженнями шкіри (садно, 
подряпини, мікротріщини); 
D. в разі контакту зі слизовими 
облонками; 
E. усі відповіді вірні. 

13. Підвищений ризик контактів з 
кров’ю виявлено серед хірургів у 
таких випадках: 
A. при наданні невідкладної 
медичної допомоги; 
B. операціях на судинах та грудній 
клітці; 
C. при роботі з голкою для 
накладання швів; 
D. при роботі з електричним 
хірургічним інструментарієм; 
E. усі відповіді вірні.  
14. Який профілактичний засіб 
рекомендують вжити у разі контакту 
з кров’ю ВІЛ-інфікованого пацієнта: 
A. введення гама-глобуліну; 
B. прийняття цистаміну; 
C. антиретровірусна терапія; 
D. введення антидота; 
E. імунопрофілактика. 
15. Який основний шлях передачі 
ВІЛ-інфекції 
A. повітряно-крапельний; 
B. контактний; 
C. через шлунково-кишковий 
тракт; 
D. парентеральний; 
E. через дихальні шляхи. 
16. Найбільш ефективним заходом 
зниження ризику зараження 
інфікованою кров’ю при пораненні є: 
A. використання хірургічних 
рукавичок; 
B. латексні рукавички; 
C. оглядові рукавички; 
D. господарські рукавички; 
E. не має відповіді. 
17. У разі потрапляння крові, 
біологічних рідин, біоматеріалу на 
слизові оболонки очей, необхідно: 
A. промити водою; 
B. закапати 30% розчином 
альбуциду; 
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C. промити водою і закапати 30 % 
розчином альбуциду; 
D. закапати розчином 
левоміцетину; 
E. нічого не потрібно робити. 
18. До заходів загальної 
профілактики вірусного гепатиту С 
належать: 
A. виявлення хворих на ВГС, їх 
ізоляція та лікування; 
B. ретельна перевірка крові 
донорів з використанням тест-систем 
для виявлення маркерів ВГС; 
C. визначення у всіх донорів 
активності ферментів цитолізу; 
D. обмеження показання до 
переливання крові та її компонентів; 
E. всі відповіді вірні. 
19. Як часто проводять 
диспансерний огляд медичного 
персоналу протитуберкульозних 
установ: 
A. кожні 3 місяці; 
B. 1 раз на рік; 
C. 3 рази на рік; 
D. 2 рази на рік; 
E. не проходять огляд. 
20. «Виробничою аварією» слід 
вважати: 
A. уколи; 
B. порізи; 
C. забруднення слизових оболонок 
кров’ю та іншими біологічними 
рідинами; 
D. забруднення шкіри кров’ю; 
E. всі відповіді вірні. 
21. Особи, які стикаються з хворим 
на туберкульоз і предметами, що 
його оточують, називаються: 
A. контактними; 
B. бактеріовиділювачами; 
C. бактеріоносіями; 
D. небезпечними; 

E. інфікованими. 
22. З профілактичною метою перед 
надіванням гумових рукавичок шкіру 
біля нігтів слід обробити: 
A. 70 % р-ном етилового спирту; 
B. 96 % р-ном етилового спирту; 
C. 5 % спиртовим розчином йоду; 
D. 30 % р-ном альбуциду; 
E. 3 % р-ном хлораміну. 
23. Після реєстрації «виробничої 
аварії» вперше кров для тестування 
за кодом 115 (мед. контакт) 
необхідно відбирати безпосередньо 
після аварії, але не пізніше: 
A. 5 год; 
B. 5 діб; 
C. 1 доби; 
D. 2 діб; 
E. 3 діб. 
24. Контакти при туберкульозі 
бувають: 
A. сімейні; 
B. родинні; 
C. квартирні; 
D. виробничі; 
E. всі відповіді вірні. 
25. У разі потрапляння крові, 
біологічних рідин, біоматеріалу на 
слизові оболонки ротової 
порожнини, необхідно: 
A. прополоскати 70 % р-ном 
етилового спирту; 
B. прополоскати 96 % р-ном 
етилового спирту; 
C. промити водою і обробити 30 % 
р-ном альбуциду; 
D. промити водою і обробити 5 % 
р-ном йоду; 
E. нічого не потрібно робити. 
26. Якщо «виробнича аварія» мала 
місце під час роботи з біоматеріалом, 
про який заздалегідь відомо, що він 
інфікований ВІЛ, то потерпілому 
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медичному працівнику пропонують 
розпочати антиретровірусну терапію 
не пізніше: 
A. 2-4 год; 
B. 4-6 год; 
C. 6-10 год; 
D. 10-20 год; 
E. 24-36 год. 
27. У разі потрапляння крові, 
біологічних рідин, біоматеріалу на 
слизові оболонки порожнини носа, 
необхідно: 
A. закапати 70 % р-ном етилового 
спирту; 
B. закапати 96 % р-ном етилового 
спирту; 
C. закапати 30 % р-ном альбуциду; 
D. промити водою і обробити 5 % 
р-ном йоду; 
E. закапати нафтизином. 
28. Які заходити потрібно проводити 
з метою зниження рівнів зовнішнього 
та внутрішнього опромінення 
обслуговуючого персоналу: 
A. дистанційне і автоматизоване 
обслуговування установок; 
B. захист (екранування) 
обладнання установок, в яких 

зосереджена велика кількість 
радіоактивних речовин; 
C. дотримання граничних значень 
потужності доз у робочих 
приміщеннях; 
D. використання засобів 
індивідуального захисту; виведення 
радіонуклідів з організму завдяки 
застосуванню раціонів лікувально-
профілактичного харчування; 
E. усі відповіді вірні. 
29. Яку кількість УЗ-обстежень 
пацієнтів дозволено проводити 
медичному працівнику за робочу 
зміну: 
A. 3 особи; 
B. 5 осіб; 
C. 7 осіб; 
D. 8 осіб; 
E. 10-11 осіб. 
30. Опромінення персоналу в процесі 
здійснення його трудової діяльності, 
називається: 
A. професійне опромінення; 
B. допустиме опромінення; 
C. шкідливе опромінення; 
D. нейтральне опромінення; 
E. вражаюче опромінення. 

 
  



 40 

Практична робота 
Завдання 1. Розробіть узагальнену схему психофізіограми основних 

медичних спеціальностей, використовуючи професійно-значущі 
психофізіологічні функції та якості (табл. 1). Графи медичних спеціальностей 
необхідно заповнити знаком +. 

Примітка: 
+ існує потреба; 
++ існує висока потреба; 
+++ існує надзвичайно висока потреба. 

Таблиця 1 
Психофізіограми основних медичних 

спеціальностей 
Середній медичний 

працівник Лікар 

Гострота зору   
Кольоророзрізнення   
Диференційоване кольоророзрізнення   
Темнова та світлова адаптація   
Просторова адаптація   
Гострота слуху   
Диференційована слухова чутливість   
Нюхова чутливість   
Тактильна чутливість   
Температурна чутливість   
Диференційована оцінка часу (“почуття часу”)   
Диференційований лінійний окомір   
Лабільність зорового аналізатора   
Швидкість зорового сприймання   
Вестибуломоторна чутливість   
Спритність та координація рухів пальців   
Координація рухів рук   
Координація рухів рук під контролем зору   
Координація рухів рук без контролю зору   
Темп рухів   
М’язова-суглобова чутливість   
Диференційована м’язова-суглобова чутливість 
або точність кінестезії   

Об’єм уваги   
Переключення уваги   
Розподіл уваги   
Образна зорова пам’ять   
Оперативне мислення   
Теоретичне (абстрактне) мислення   
Логічне мислення   
Практичне мислення   
Просторове уявлення   
Витривалість нервової системи   
Сила процесів збудження   
Сила процесів гальмування   
Врівноваженість нервових процесів   
Функціональна рухомість нервових процесів   

 



 41 

Вирішити ситуаційні задачі. 
Задача 1. Схарактеризувати психофізіологічні, фізичні, хімічні та 

біологічні шкідливості шкідливі чинники, що можуть діяти на фармакологів в 
умовах роботи в аптеці. 

Задача 2. У 75 з 595 пацієнтів, яким було проведено переливання крові, 
пізніше виявили гепатит В, тоді як серед 712 пацієнтів, яким не робили 
переливання крові, пізніше гепатит В було виявлено у 16 осіб. Визначте 
відсоток хворих на вірусний гепатит В у першій і другій групі досліджуваних. 

Що можна сказати про наявність причинно-наслідкового зв`язку між 
переливанням крові та захворюванням на гепатит В? Які вимоги були 
недотримані при формуванні груп пацієнтів для порівняння? Як це могло 
вплинути на вірогідність результатів дослідження? 

 
Підсумковий модульний контроль 1 

(письмове й усне опитування) 
1. Поняття про предмет „Безпека життєдіяльності“, його основні 

завдання. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек.  
2. Поняття про ризик та керування ним.  
3. Принципи визначення припустимого рівня негативних факторів 

стосовно здоров’я людини. 
4. Принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності 

людини. 
5. Основи керування та системний аналіз безпеки життєдіяльності.  
6. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності людини.  
7. Людина як біоенергетична система.  
8. Фактори, що забезпечують здоров’я людини.  
9. Роль функціональних систем організму людини в забезпеченні 

його безпеки життєдіяльності.  
10. Захисні функції організму людини. 
11. Роль рецепторів і аналізаторів організму людини в оцінці факторів 

системи „людина – середовище існування“.  
12. Закон Вебера-Фехнера. 
13. Психологічні фактори, що визначають особисту безпеку людини.  
14. Психофізіологічний стан організму.  
15. Залежність стану організму людини від зовнішніх подразників.  
16. Раціональні режими праці і відпочинку. 
17. Поняття про зовнішнє середовище і середовище життєдіяльності 

людини.  
18. Класифікація і характеристики середовища життєдіяльності 

людини. 
19. Класифікація і характеристика негативних факторів зовнішнього 

середовища людини.  
20. Методи і засоби захисту людини від негативних факторів 

зовнішнього середовища. 
21. Особливості стану екологічної безпеки України.  
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22. Комплексна оцінка ризику впливу антропогенних чинників на 
безпеку та здоров’я людини. 

23. Поняття про здоров’я людини як медико-біологічну та соціальну 
категорію та його духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти. 

24. Поняття про здоров’я і патологію. Поняття про валеологію та 
санологію, визначення, сутність і предмет їх вивчення. 

25. Індивідуальне здоров’я людини, його показники та фактори, що 
забезпечують стабільність здоров’я. Фактори ризику та групи ризику. 

26. Поняття про спосіб життя, його особливості у сучасних умовах. 
Оздоровлення та загартування організму.  

27. Механізм шкідливого впливу на організм людини алкоголю, 
тютюнопаління і наркотиків як особиста та суспільна небезпека при їх 
вживанні.  

28. Методи боротьби із шкідливими звичками. 
29. Вплив харчування на життєдіяльність людини.  
30. Вимоги до якості і безпеки харчових продуктів і добавок. 
31. Вплив пестицидів, стимуляторів росту та інших хімічних 

речовини, що застосовуються в сільському господарстві., на здоров’я людини. 
32. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров’я 

людини.  
33. Радіонукліди у харчових продуктах.  
34. Харчування в умовах радіаційного забруднення.  
35. Токсичні речовини у продуктах харчування  
36. Методика зменшення кількості токсичних речовин у харчових 

продуктах. 
37. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.  
38. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 
39. Державне управління охороною праці та організація охорони 

праці на виробництві.  
40. Служба охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я 

України.  
41. Служба охорони праці підприємства.  
42. Навчання з питань охорони праці.  
43. Інструктажі з питань охорони праці. 
44. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.  
45. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві.  
46. Перелік професійних шкідливостей при виконанні професійних 

обов’язків медичних і фармацевтичних працівників.  
47. Правила виробничої санітарії, протиепідемічного режиму та 

особистої гігієни працівників дезінфекційних установ і підрозділів. 
48. Техніка безпеки персоналу кабінетів і відділень променевої 

діагностики і терапії.  
49. Особливості впливу сучасних лазерних апаратів. 
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50. Охорона праці у патологоанатомічних, патогістологічних, судово-
медичних установах. 

51. Правила техніки безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації, 
клініко-діагностичних лабораторіях, фізіотерапевтичних відділеннях, при 
роботі зі стерилізаційними установками. 

52. Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії при 
роботі в аптеках. 

53. Поняття про значення ВІЛ-інфекції та захворювання на СНІД у 
практиці лікаря.  

54. Можливі шляхи потрапляння біологічного матеріалу від ВІЛ-
інфікованого до організму медичного працівника. 

55. Поняття про „виробничу аварію“ та подальші заходи. 
Антиретровірусна програма. 

56. Профілактика інфікування та імунопрофілактика при контакті 
лікаря  з біологічними матеріалами хворого на вірусний гепатит. 

57. Програма розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 
2011 роки.  

58. Туберкульоз в Україні та світі.  
59. Потенційна професійна небезпека лікаря-фтизіатра та 

профілактичні заходи.  
60. Національна програма боротьби з  туберкульозом в Україні. 
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ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві“ № 1112 від 25.08.04. 

12. Hаказ Держнаглядохоронпраці України „Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці“ № 15 
від 26.01.05. 

13. Hаказ Держнаглядохоронпраці України „Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою“ № 15 від 26.01.05. 

14. Hаказ Держнаглядохоронпраці України „Типове положення про 
службу охорони праці“ № 255 від 15.11.04. 

15. Hаказ МОН України „Положення про організацію роботи з охорони 
праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти“ 
№ 563 від 01.08.01. 

16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України „Про 
затвердження форми трудового договору між працівниками і фізичною 
особою та порядку реєстрації трудового договору між працівниками і 
фізичною особою“ № 260 від 08.06.01. 

17. Положення про службу охорони праці системи Міністерства 
охорони здоров’я України „Про введення оперативного контролю за станом 
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охорони праці в установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ 
України“. 

18. НАОП 9.1.50 - 1.02 - 59 „Правила з санітарії при роботі в 
протитуберкульозних установах системи Міністерства охорони здоров’я 
СРСР“. 

19. НАОП 9.1.50 - 1.04 - 64 „Правила обладнання і експлуатації 
приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і 
судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичих і судово-
медичних установ, інститутів та навчальних закладів“. 

20. НАОП 9.1.50 - 1.06 - 70 (НПАОП 85.11 - 1.06 - 70) „Правила 
обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень 
(кабінетів)“. 

21. НАОП 9.1.50 - 1.07 - 76 „Правила обладнання, експлуатації та 
виробничої санітарії при роботі в аптеках“. 

22. НАОП 9.1.50 - 1.08 - 79 (НПАОП 85.14 - 1.08 - 79) „Правила з 
охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання 
дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної 
дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних 
установок“. 

23. НАОП 9.1.50 - 1.09 - 81 (НПАОП 85.14 - 1.09 - 81) „Правила 
устройства, техники безопасности, производственной санитарии, 
противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях 
(отделениях) санитарно-эпидемиологических учреждений“. 

24. НАОП 9.1.50 - 1.10 - 84 (НПАОП 85.11 - 1.10 - 84) „Правила з 
техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах 
охорони здоров’я. Загальні вимоги“. 

25. НАОП 9.1.50 - 1.12 - 83 (СанПиН 2956а-83) (НПАОП 85.13 - 1.12 - 
83) „Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации 
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, 
охраны труда и личной гигиены персонала“. 

26. НАОП 9.1.50 - 1.13 - 59 (НПАОП 85.11 - 1.13 - 59) „Правила 
обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), 
а також охорони праці персоналу цих установ“. 

27. НАОП 9.1.50 - 1.15 - 69 „Санітарні правила проектування, 
обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних 
приміщень, які призначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та 
приладами“. 

28. НАОП 9.1.50 - 2.01 - 70 (ОСТ 42 - 21 - 11 - 81) „Кабінети і відділення 
променевої терапії. Вимоги безпеки“. 

29. НАОП 9.1.50 - 2.02 - 3 (ОСТ 42  -  21 - 15 - 83) „Кабінети 
рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки“. 

30. НАОП 9.1.50 - 2.08 - 86 (ОСТ 42 - 21 - 16 - 86) „Відділення, кабінети 
фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки“. 

31. НАОП 9.1.50 - 3.01 - 88 (НПАОП 85.0 - 3.01 - 88) „Галузеві норми 
безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
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захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам 
установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я“. 

32. НАОП 9.1.50 - 5.01 - 88 „Типова інструкція з охорони праці при 
проведенні робіт з лазерними апаратами“. 

33. НАОП 9.1.50 - 5.02 - 88 „Типова інструкція з охорони праці для 
персоналу операційних блоків“. 

34. НАОП 9.1.50 - 5.04 - 85 „Типова інструкція з техніки безпеки і 
виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів 
лікувально-профілактичних установ“. 

35. НАОП 9.1.50 - 5.05 - 84 „Типова інструкція з техніки безпеки і 
виробничої санітарії для персоналу рентгенодіагностичних кабінетів 
лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я“. 

36. НАОП 9.1.50 - 5.08 - 85 „Типова інструкція з техніки безпеки при 
роботі в стерилізаційних установках“. 

37. НАОП 9.1.50 - 6.03 - 88 (ГМВ 42 – 21 – 26 - 88) „Галузеві методичні 
вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і 
ремонту“. 

38. НАОП 9.1.50 - 6.04 - 91 „Методичні рекомендації щодо поліпшення 
умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою“. 

Основна: 
39. Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. Цивільна безпека: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, – 158 с.  
40. Мохняк С. М., Дацько О. С., Козій О. І., Романів А. С., Петрук М. 

П., Скіра В.В., Васійчук В. О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. 
Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009. – 264 с. 

41. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. 
Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2010. – 384 с. 

42. Осипенко С. І., Іванов А. В. "Організація  функціонального 
навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 
286 с. 

43. Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., 
Троянов М. М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів  ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 
424 с. 

44. Яким Р. С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: 
Видавництво "Бескид Біт", 2005. – 304 с.  

45. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. 
Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005. – 301 с.  

Додаткова: 
46. Бегун В. В., Бегун С. В., Широков С. В. Казачков И. В., Литвинов В. 

В., Письменный Е. Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. 
Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, – 363 с.  

47. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. 
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 120 с.  

48. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. 
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Монография. – ЦУЛ, 2010. – 142 с..  
49. Кулалаєва Н. В., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д., Ручні та 

пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне 
використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. – 189 с. 

50. Халмурадов Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в 
надзвичайних ситуаціях: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 
– 138 с.  

Інформаційні ресурси: 
1. http://www.rada.kiev.ua  
 Верховна Рада України. 
2. http://www.kmu.gov.ua/ 
 Кабінет Міністрів України. 
3. http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com 
 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
4. http://www.menr.gov.ua/ 
 Міністерство екології та природних ресурсів України . 
5. http://www.mns.gov.ua/ 
 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 
6. http://www.rainbow.gov.ua/ 
 Рада національної безпеки і оборони України http:. 
7. http://www.nato.int/ 
 Північноатлантичний альянс (НАТО)  
8. http://www.100top.ru/news/ 
 Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації. 
9. http://www.scgis.ru/russian/ 
 Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території. 
10. http://chronicl.chat.ru/ 
 Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру . 
11. http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 
 Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів 

при Раді національної безпеки i оборони України   
12. http://www.dnop.kiev.ua  
 Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  
13. http://base.safework.ru/iloenc  
 Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. 
14. http://base.safework.ru/safework  
 Библиотека безопасного труда МОТ.  
15. http://www.budinfo.com.ua  
 Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, 

строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  
  

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.nato.int/
http://www.nato.int/
http://www.100top.ru/news/%E2%80%A6
http://www.scgis.ru/russian/
http://chronicl.chat.ru/
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
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Модуль 2. 
Основи біоетики і біобезпеки 

 
Тема 9-10: МЕДИЦИНА І ЕТИКА. ІСТОРІЯ БІОМЕДИЧНОЇ 

ЕТИКИ. РОЛЬ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ І ПРИНЦИПІВ В МЕДИЧНІЙ 
ПРАКТИЦІ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА БІОМЕДИЧНОЇ ЕТИКИ. ПРАВА І 
МОРАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЛІКАРЯ. ПРАВА ПАЦІЄНТІВ. МОДЕЛІ 
ВЗАЄМИН ЛІКАРЯ І ПАЦІЄНТІВ 

Актуальність теми: Один з актуальних розділів біоетики – це 
біомедична етика. Прикладний характер цього розділу зумовлює з’ясування 
його предмета: сукупність етичних питань ставлення суспільства і, зокрема, 
лікарської спільноти до людини та її вітальних цінностей – життя, здоров’я, 
подолання різноманітних хвороб. Якщо біоетика акцентує увагу на проблемах 
життя взагалі, його збереження, то біомедична етика застосовує основні 
принципи біоетики стосовно людини. На відміну від «традиційної» медичної 
етики, вона виконує інтегративну функцію, спрямовуючи увагу на загальні 
біоетичні проблеми та вимоги. Її більше цікавлять конкретні, нестандартні 
прецеденти з медичної практики, які потребують етичних узагальнень. 

Коло основних проблем біомедичної етики обіймає етичні питання щодо 
розв’язання моральних ситуацій, які виникають у процесі біомедичних 
досліджень та лікувальних експериментів, етичну регуляцію міжособистісних 
стосунків у сфері медицини. Саме це надає їй тієї громадської уваги, яка 
неоднозначно сприймається лікарською та науковою спільнотою. Виходячи з 
характеру обгрунтування предмета біомедичної етики, на перше місце у його 
змісті необхідно поставити не етику та етичну поведінку людини, а сучасні 
науково-біологічні та медичні знання, а також технології їх використання, 
спрямовані на збереження життя та здоров’я людини. 

Навчальні цілі. Засвоїти і трактувати біоетику як галузь медицини та 
предмет медицини, засвоїти теоретичні питання біоетичних основ практичної 
діяльності лікаря, національних та міжнародних документів з біоетики та прав 
людини, оволодіти знаннями про організацію охорони здоров’я і практики 
біомедичної етики, засвоїти основи білетики взаємин у системі "лікар-
пацієнт", ознайомитися з біоетичними проблемами взаємодії медицини з 
фармацією. 

Знати:  
• Законодавчу та нормативну базу України про охорону праці. 
• Історію становлення біоетики як науки.  
• Теоретичні основи біоетики та типи етичних теорій. 
• Основні правила біоетики та біобезпеки.  
Вміти:  
• Користуватися документацією з охорони праці  
• Відстоювати моральну гідність і чистоту медичної професії.  
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• Вміти оцінювати ступінь ризику для досліджуваних при 
проведенні експерименту або досліджень. Попереджати неприпустимий 
ризик, використовувати альтернативні методики.  

• Оцінювати ступінь конфіденційності при зберіганні лікарської 
таємниці.  

• Володіти законодавчою базою при вирішенні клінічних ситуацій у 
практичній діяльності лікаря.  

 
Контрольні питання 

1. Поняття «етика», «мораль», «моральність». Їх джерела та визначення.  
2. Теорії виникнення етики. Натуралістичні (еволюціоністські) концепції. 

На чому вони ґрунтуються?  
3. Що стверджують антропологічні (соціологічні) концепції виникнення 

етики?  
4. Характеристика теологічних (креаціоністських) поглядів на роль і місце 

етики в свідомості суспільства.  
5. Які історичні етапи Ви зможете виділити в процесі формування етики як 

соціальної науки людських відносин?  
6. Перерахуйте етапи розвитку етичних норм, характерних для різних 

стадій розвитку суспільства.  
7. Характеристика сучасних тенденцій у взаєминах між людьми, в тому 

числі у сфері медицини.  
8. Еволюція поглядів на прийнятність біомедичного експериментування на 

людині.  
9. Схарактеризуйте відмінності понять «етика» та «біомедична етика».  
10.  Що є предметом вивчення біоетики?  
11.  Моделі етики як складові частини сучасної біоетики.  
12.  Етика Гіппократа (V-IV ст. до н.е.). Основні принципи цієї  моделі.  
13.  Клятва Гіппократа та її основні положення.  
14.  Модель Парацельса. Її значення для розвитку медицини.  
15.  Деонтологічна модель та її положення.  
16.  Сучасна біоетична модель біоетики.  
17.  Основні відмінності деонтології та біоетики. Роль «професійних» 

галузей науки.  
18.  Зловживання в медицині нацистської Германії. Нюрнберзький кодекс.  
19.  Етична теорія і біоетика на практиці. Гельсінська декларація.   
20.  Конвенція Ради Європи 1996 р. та її основні положення.  
21.  Перерахуйте моделі взаємин лікаря і пацієнта за Р. Вітчем. У чому 

полягає суть «патерналістичної моделі»?  
22.  Схарактеризуйте особливості (достоїнства та недоліки) колегіальної 

моделі взаємин.  
23.  У чому полягає суть «інженерної» моделі стосунків у медицині між 

лікарем/фармацевтом і пацієнтом?  
24.  Оцініть плюси і мінуси «контрактної» моделі взаємин.  
25.  Схарактеризуйте біоетичний «принцип автономії». Яким, відповідно до 
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нього, є розподіл прав і обов’язків між лікарем/фармацевтом і 
пацієнтом?  

26.  Перерахуйте моделі взаємин лікаря і пацієнта за Р. Вітчем. У чому 
полягає суть «патерналістичної моделі»?  

27.  Схарактеризуйте особливості (достоїнства та недоліки) колегіальної 
моделі взаємин.  

28.  У чому полягає суть «інженерної» моделі стосунків в медицині між 
лікарем/фармацевтом і пацієнтом?  

29.  Оцініть плюси і мінуси «контрактної» моделі взаємин.  
30.  Схарактеризуйте біоетичний «принцип автономії». Яким, відповідно до 

нього, є розподіл прав і обов’язків між лікарем/фармацевтом і 
пацієнтом?  

31.  Схарактеризуйте сучасну етичну оцінку застосування в медичних 
дослідженнях плацебо.  

32.  Лікарська таємниця. Її морально-етичні основи та можливі обмеження.  
33.  Медико-соціальні передумови порушення «принципу справедливості» і 

шляхи їх подолання.  
34.  Дайте конкретику сучасних способів дотримання принципу «не 

нашкодь». У чому може виявлятися лікарська бездіяльність?  
35.  Вкажіть основні напрями розвитку принципу благодіяння в медицині 

нашого часу.  
 

Тестові контрольні завдання 
1. В яких документах сформульовані 
основні постулати медичної етики:  
А. Міжнародний кодекс медичної 
етики;  
В. Женевська декларація;  
С. Лісабонська декларація; 
Д. У всіх перерахованих;  
Е. Гельсінська декларація.  
2. Право пацієнта на 
конфіденційність захищає:  
А. Приватне життя пацієнта;  
В. Соціальний статус пацієнт;.  
С. Взаємини лікаря і пацієнта;  
Д. Право пацієнта на автономію;  
Е. Все перераховане вище.  
3. Цінність життя людини 
відповідно до принципів 
біомедичної етики визначається 
наступним:  
А. Унікальністю, неповторністю 
особистості;  

В. Фізичною і психічною 
повноцінністю;  
С. Расою і національністю;  
Д. Віком пацієнта;  
Е. Фінансовою здатністю пацієнта.  
4. Який із документів гарантує права 
пацієнта, який бере участь у 
клінічному випробуванні?  
А. Нюрнберзький кодекс;  
В. Лісабонська декларація;  
С. Женевська декларація;  
Д. Гельсінська декларація;  
Е. Всі ці документи.  
5. Який документ регламентує права 
і обов’язки лікаря і права пацієнта в 
Україні?  
А. Закон України «Основи 
законодавства України про охорону 
здоров’я»; 
В. Закон України «Про охорону 
здоров’я»; 
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С. Конституція України;  
Д. Кримінальний кодекс України;  
Е. Все перераховане.  
6. Принцип конфіденційності 
взаємин між лікарем, пацієнтом, 
його сім’єю і суспільством полягає в 
наступному:  
А. Передача інформації про пацієнта 
без його згоди;  
В. Передача інформації про пацієнта 
тільки його родичам;  
С. Передача інформації про пацієнта 
органам охорони здоров’я;  
Д. Збереження інформації про стан 
пацієнта в таємниці у всіх випадках;  
Е. Передача інформації про пацієнта 
тільки його роботодавцям.  
7. Поняття «інформована згода» 
включає в себе все, крім:  
А. Інформації про мету 
передбачуваного втручання;  
В. Інформації про характер 
передбачуваного втручання;  
С. Інформації про можливі негативні 
наслідки;  
Д. Інформації про пов’язаний із 
втручанням ризик;  
Е. Інформації про матеріальну 
нагороду.  
8. Виняток для одержання 
інформованої згоди на медичне 
втручання чи обмеження повної 
інформації можливий в такому 
випадку:  
А. Невідкладний ургентний стан 
пацієнта;  
В. Пацієнт, який не досяг 15 років.;  
С. Пацієнт, який судом визнаний 
недієздатним;  
Д. Пацієнт у такому фізичному 
стані, що не може повідомити про 
своє рішення;  
Е. Повна інформація може 
нашкодити пацієнту.  

9. Етичний кодекс лікаря допускає 
можливість приховування медичної 
інформації від пацієнта в такому 
випадку:  
А. Інформація може бути шкідливою 
для пацієнта;  
В. Невиліковність хвороби;  
С. Загроза життю;  
Д. Важкий прогнози перебігу 
хвороби;  
Е. Неможливість уточнення 
діагнозу.  
10. Лікар може інформувати родичів 
пацієнта про стан його здоров’я 
тільки в такому випадку:  
А. Невиліковність хвороби;  
В. Психічні розлади;  
С. За згодою пацієнта;  
Д. Необхідність оперативного 
втручання;  
Е. При інфекційному захворюванні 
пацієнта.  
11. Для деонтологічної моделі 
відносин лікар-пацієнт основним 
принципом є:  
А. виконуй обов'язок; 
В. не перелюбствуй; 
С. бережи лікарську таємницю; 
Д. допоможи колезі; 
Е. принцип невтручання. 
12. Для сучасної моделі професійної 
моралі - біоетики, основним 
принципом є:  
А. принцип “дотримання обов'язку”; 
В. принцип “не нашкодь”; 
С. принцип пріоритету науки; 
Д. принцип пріоритету прав і 
пошана гідності пацієнта; 
Е. принцип невтручання. 
13. Використання реанімаційного 
устаткування для пацієнта, що 
знаходиться в критичному стані, є:  
А. зловживанням терапевтичними 
засобами; 
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В. реалізацією принципу ” боротьби 
за людське життя до кінця”; 
С. ознакою низької кваліфікації 
фахівця; 
Д. відсутністю у лікаря етичного 
відчуття і етичної культури; 
Е. обов'язковим за наявності у 
пацієнта страхового поліса. 
14. Формування сучасних медичних 
критеріїв смерті людини зумовлене:  
А. морально-світоглядним 
розумінням суті людини; 
В. розвитком медичної техніки; 
С. потребою трансплантаційної 
медицини; 

Д. пошаною честі і достоїнства 
людини. 
15. Право лікаря на лжесвідчення 
безнадійному хворому не може бути 
універсальним унаслідок існування:  
А. юридичного положення про 
інформовану згоду; 
В. моральної заповіді “не 
лжесвідчи”; 
С. антропологічного розуміння 
смерті як стадії життя; 
Д. різноманітності психоемоційних 
характеристик особи; 
Е. з усіх перерахованих причин.  

 
  



 53 

Тема 11-12: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ 
КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ І ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА ЛЮДИНІ. 
МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА 
ТВАРИНАХ. МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ. 
МЕДИЧНІ ВТРУЧАННЯ В РЕПРОДУКЦІЮ ЛЮДИНИ 

Актуальність теми: Практичне відношення лікаря-науковця, 
дослідника до хворої і здорової людини, орієнтоване на турботу, допомогу, 
підтримку є основною межею професійної лікарської етики. Розширення 
теоретичних знань щодо розвитку науки і техніки, який суттєво змінює 
людське існування та робить життя більш безпечним і менш обтяжливим. 
Нанотехнології перетинаються з усіма цими полями, а також зачіпають багато 
етичних питань. Багато аспектів біоетики свідчать, що проблема використання 
генно-інженерних технологій у науковій, виробничої та іншої діяльності 
людини вирішує важливі питання. По-перше, сучасна біотехнологія може 
значною мірою сприяти вирішенню світових проблем добробуту людей, що 
стосуються, насамперед нагальних потреб у продуктах харчування, 
ефективного ведення сільського господарства і підтримки системи охорони 
здоров'я. По-друге, очевидно, що неконтрольоване створення і вивільнення 
продуктів генно-інженерних технологій в навколишнє середовище може 
привести до небажаних наслідків для здоров'я людини і несприятливих 
екологічних наслідків. Практичне відношення лікаря-науковця, дослідника до 
генно-інженерних технологій, медичного застосування стовбурових клітин, 
клонування органів і тканин орієнтоване на біотичні принципи є основною 
рисою професійної лікарської діяльності.  

Навчальні цілі. Засвоїти і трактувати етико-гуманістичні основи 
здійснення біомедичних досліджень людини і тварин, правове поле в Україні та 
в світі, в якому виконуються біомедичні дослідження, враховуючи біотичні 
основи. Студент повинен усвідомлювати, що питання генно-інженерних 
технологій, медичного застосування стовбурових клітин, клонування органів і 
тканин вирішуються в Україні та у світі в правовому полі, враховуючи 
біотичні принципи. Обґрунтування механізмів біобезпеки як системи заходів 
«щодо забезпечення безпечного створення, використання та транскордонного 
переміщення живих змінених організмів, які є результатом біотехнології» 
включає навчання принципам поводження медичного персоналу при 
виконанні професійних обов'язків. Етичні проблеми генно-інженерних 
технологій, медичного застосування стовбурових клітин, клонування органів і 
тканин спрямовані на створення умов для максимального підвищення 
ефективності лікування і усунення шкідливих наслідків неповноцінної 
медичної діяльності. 

Знати:  
• приклади впровадження нанотехнологій у медицину; 
• етико-деонтологічні аспекти застосування нанотехнологій; 
• біоетичні принципи впровадження нанотехнологій; 
• морально-етичні принципи проведення досліджень на тваринах;  
• основні принципи проведення клінічних досліджень на людині; 
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• правові й биоетичні основи законодавства про генно-інженерні технології; 
• медичні й етичні критерії справедливого вирішення питань генної 

інженерії та використання стовбурових клітин; 
• морально-етичні аспекти використання клонування клітин, 

тканин, органів та живих організмів; 
• морально-етичні аспекти використання стовбурових клітин. 
Вміти:  
• застосовувати в клінічних ситуаціях біоетичні аспекти 

експериментальних і лабораторних досліджень; 
• вміти оцінювати ризик біомедичних досліджень людини і тварин; 
• оцінювати інформовану згоду пацієнта на медичні втручання; 
• володіти правовими основами здійснення біомедичних досліджень; 
• правові й биоетичні основи законодавства про генно-інженерні технології; 
• медичні й етичні критерії справедливого вирішення питань генної 

інженерії та використання стовбурових клітин; 
• морально-етичні аспекти використання клонування клітин, 

тканин, органів та живих організмів; 
• морально-етичні аспекти використання стовбурових клітин. 
 
Контрольні питання 

1. Допустимість експериментування на людині у поглядах вчених і 
філософів минулого.  

2. Історія появи і значення Нюрнберзького кодексу (1947 р.) в становленні 
сучасних принципів біоетики.  

3. Внесок і значення Гельсінської декларації в систему проведення 
експериментів за участю людини.  

4. Віддзеркалення основних положень Гельсінської декларації в 
законодавстві України.  

5. Оцініть роль і значення етичних комітетів у плануванні та проведенні 
клінічних експериментів.  

6. Розвиток положень Гельсінської декларації в ході конференцій ВМА 
(1975, 2000 рр.).  

7. Вкажіть основні положення та значення Good Сlinical Practice (GCP) 
відносно етики біомедичних досліджень за участю людини.  

8. Які види медичних досліджень Ви знаєте? Що таке обсерваційне 
дослідження?  

9. Схарактеризуйте і дайте приклади експериментальних досліджень.  
10.  Що таке «не терапевтичні дослідження»?  
11.  Опишіть умовні моделі залучення людей до медичних експериментів. 

Що таке «модель доступу до участі»?  
12.  Схарактеризуйте етичні проблеми фінансової компенсації участі 

випробовуваного в медичному дослідженні.  
13.  Перерахуйте загальні етичні вимоги, які ставляться до сучасних 

клінічних досліджень.  
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14.  Що таке «процедурні вимоги» клінічних випробувань? Наведіть їх 
приклади.  

15.  Опишіть основні причини і схарактеризуйте обсяг залучення тварин у 
медичні експерименти.  

16.  Дайте характеристику сучасних біоетичних поглядів на моральний 
статус тварини.  

17.  Які основні цілі та сенс біоетичного захисту тварин, зокрема тих, що 
використовуються в експериментах?  

18.  «П’ять свобод» за Дж. Вебстером. Їх значення для формування 
сучасного етичного ставлення до лабораторних тварин.  

19.  Принципи роботи з експериментальними тваринами у «Європейській 
конвенції про захист хребетних тварин, використовуваних в 
експериментах та інших наукових цілях» (Страсбург,  1985 р.).  

20.  Які сучасні тенденції використання тварин у процесі медичних 
експериментів? Наведіть приклади.  

21.  Перерахуйте сучасні біоетичні проблеми, пов’язані з втручанням у 
репродукцію людини.  

22.  Визначте поняття «правового статусу ембріона». У чому полягає його 
важливість?  

23.  Які підходи для вирішення проблеми «прав ембріона» об’єднуються в 
гуманітарну (етико-філософську) позицію?  

24.  Вкажіть особливості сприйняття ембріона з точки зору соціологічного 
підходу. На чому він заснований?  

25.  У чому полягає градуалістичний підхід у вирішенні питання «правового 
статусу ембріона»?  

26.  Опишіть критерії визначення «прав ембріона» згідно з природничо-
науковою позицією.  

27.  Схарактеризуйте критерій імплантації бластоцити в стінку матки в ролі 
критерію початку життя людини. У чому полягають спірні моменти з 
погляду біоетики?  

28.  Вкажіть основні характеристики консервативного підходу щодо 
етичної оцінювання аборту.  

29.  Опишіть сутність ліберального підходу для обґрунтування проведення 
абортів.  

30.  Оцініть можливості сучасних методів перинатальної діагностики. Для 
чого вони застосовуються?  

31.  Наведіть приклади «етичних конфліктів» між майбутньою матір’ю та 
плодом.  

32.  У яких випадках штучної інсемінації можуть виникати етичні 
суперечності? 

33.  Опишіть процес екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Чому він є 
найважливішим подразником сучасної біоетики?  

34.  Вкажіть особливості ставлення ісламу до етичних проблем 
екстракорпорального запліднення. У чому відмінності розуміння ЕКЗ 
християнами?  



 56 

35.  Схарактеризуйте основні причини і мотиви існування інституту 
«сурогатного материнства».  

36.  Який юридичний статус «сурогатного материнства» в Україні, Росії, в 
інших країнах?  

37.  Схарактеризуйте основні причини підвищеного інтересу біомедичної 
науки до людських ембріонів.  

38.  Наведіть приклади відмінностей в законодавчому (юридичному) 
підході до характеристики експериментів на ембріонах.  

39.  Що таке «фетальна терапія»? 
40.  Опишіть морально-етичні ризики, пов’язані із застосуванням 

прикладних генетичних (генних) технологій.  
41.  Схарактеризуйте найважливіші положення «Конвенції Ради Європи про 

права людини і біомедицину» (1996 р.).  
 
Тестові контрольні завдання  

1. Дайте визначення поняття 
«клінічне випробування»:  
А. проведення дослідження на 
тваринах.;  
В. проведення дослідження з участю 
людини.;  
С. проведення дослідження в певній 
етнічній групі.;  
Д. проведення дослідження тільки на 
здорових добровольцях.;  
Е. дослідження в математичних 
моделях.;  
2. Скільки виділяють фаз клінічних 
випробувань:  
А. 2; 
В. 3; 
С. 4; 
Д. 5; 
Е. 7. 
3. Що таке мета-аналіз клінічних 
випробувань?  
А. аналіз даних клінічного 
дослідження за гендерними 
ознаками.;  
В. аналіз даних, схожих за метою 
клінічних випробувань.;  
С. аналіз даних серії клінічних 
випадків.;  

Д. аналіз даних, які неспівставні за 
метою.;  
Е. аналіз понад 10 клінічних 
випробувань.;  
4. Чи має право пацієнт відмовитися 
від участі в клінічному дослідженні, 
якщо він підписав інформовану 
згоду?  
А. так, але тільки з дозволу 
головного лікаря;  
В. так, на будь-якому етапі, з 
письмових оформленням відмови;  
С. ні, він повинен пройти все 
клінічне випробування;  
Д. так, при умові нотаріально 
завіреної відмови;  
Е. так, на будь-якому етапі 
дослідження, без пояснення 
причини.  
5. Який із документів гарантує права 
пацієнта, який приймає участь у 
клінічному випробуванні?  
А. нюрнберзький кодекс;  
В. лісабонська декларація;  
С. женевська декларація;  
Д. гельсінська декларація;  
Е. всі ці документи.  
6. До головної задачі комісії з питань 
біоетики не відноситься:  
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А. контроль профілактичної і 
лікувальної діяльності медичних 
закладів.;  
В. підготовка рекомендацій для 
проведення біоетичної експертизи.;  
С. розробка пропозицій по 
створенню законодавчої бази.;  
Д. забезпечення участі в 
міжнародному співробітництві.;  
Е. інформування населення про 
досягнення і проблеми в області 
біоетики.;  
7. Які основні положення по 
відношенню до експериментальних 
тварин регламентує принцип «Three 
Rs»? 
А. збільшення кількості тварин для 
експерименту, заміна тварин, 
підвищення якості експерименту.;  
В. зменшення кількості тварин для 
експерименту, заміна тварин, 
покращення якості експерименту.;  
С. зменшення кількості тварин для 
експерименту, заміна тварин, 
зменшення якості експерименту.;  
Д. зменшення кількості тварин для 
експерименту, виключення тварин, 
зниження якості експерименту.;  
Е. зменшення кількості тварин для 
експерименту, виключення тварин, 
підвищення якості експерименту.;  
8. До альтернативних методів, що 
заміняють тварин в експерименті, 
відносять:  
А. імітуючи пристрої.;  
В. комп’ютерне моделювання.;  
С. експерименти на культурі 
тканин.;  
Д. експерименти на живому 
організмі.;  
Е. все перераховане вище.  
9. Шляхи до збереження живими 
організмами своєї біологічної суті 

найбільш повно відображені в 
наступному документі:  
А. картахенський протокол з 
біобезпеки.;  
В. всесвітня хартія природи.;  
С. токійська декларація.;  
Д. міжнародна конвенція по 
карантину і захисту рослин.;  
Е. конвенція про біологічну 
різноманітність.  
10. При проведенні експериментів на 
тваринах повинні дотримуватись 
наступні етичні рекомендації, за 
винятком:  
А. мінімальної кількості тварин.;  
В. обов’язкового знеболення.;  
С. гарного догляду.;  
Д. обов’язкового знищення тварин, 
що вижили.;  
Е. гарного годування.  
11. При проведенні експерименту на 
тваринах неможливо досліджувати:  
А. початковий період хвороби.;  
В. вплив на організм нових 
лікарських засобів.;  
С. неліковані форми хвороби.;  
Д. суб’єктивні ознаки хвороби.;  
Е. вплив умов середовища на 
розвиток хвороби.  
12. Неможливо моделювати на 
тваринах:  
А. шизофренію.;  
В. цукровий діабет.;  
С. гастрит.;  
Д. неврози.;  
Е. інфаркт міокарда.  
13. Основним фактором, що 
обмежує використання 
експериментального методу у 
медицині, є:  
А. різниця в будові організму 
людини і тварин.;  
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В. різниця в особливостях обміну 
речовин у тварин і людини.;  
С. різна тривалість життя людини і 
тварин.;  
Д. труднощі визначення вихідного 
рівня здоров’я у експериментальних 
тварин.;  
Е. соціальна природа людини.  
14. Чи забороняється використання 
тварини в болючому експерименті 
більше одного разу:  
А. дозволяється.;  
В. дозволяється тільки в необхідних 
випадках за рішення комісії.;  
С. не дозволяється.;  
Д. не дозволяється при 
оперативному втручанні.;  
Е. повторне використання 
дозволяється при апробації нових 
лікарських препаратів.  
15. Тварина, що залишилась після 
експерименту скаліченою і 
нежиттєздатною:  
А. має бути своєчасно забита із 
дотриманням усіх заходів 
гуманності.;  
В. не повинна знищуватися, оскільки 
евтаназія з експериментальними 
тваринами заборонена.;  
С. не повинна знищуватись, оскільки 
має наукову цінність до останніх 
хвилин життя.;  
Д. має бути забита одзразу після 
проведення експерименту.;  
Е. питання евтаназії вирішує етична 
комісія.  
16. Порушення правил гуманного 
поводження з тваринами і 
проведення експериментів в умовах, 
які мають сумнівну наукову 
вірогідність одержаних результатів, 
може тягнути за собою:  

А. в установленому порядку 
використання до винних осіб 
дисциплінарних заходів.;  
В. заборону наукових публікація.;  
С. заборону захисту дисертаційних 
робіт.;  
Д. заборону подальшого 
використання експериментальних 
тварин.;  
Е. все перераховане вище.  
17. Усі процедури на тваринах, які 
можуть викликати у них біль і 
іншого виду страждання, 
проводяться:  
А. тільки під місцевою анестезією.;  
В. при достатньому знеболенні під 
місцевою анестезією чи під 
наркозом.;  
С. під прикриттям домінант, що 
відволікають.;  
Д. з використанням засобів, що 
знерухомлюють (міорелаксантів).;  
Е. усе перераховане вище.  
18. Які види тварин використовують 
у вівісекції? 
А. гризуни.;  
В. собаки.;  
С. кішки.;  
Д. мавпи.;  
Е. всі перераховані вище.  
19. В основі допустимості аборту в 
ліберальній ідеології є:  
А. заперечення особистісного 
статусу плода.;  
В. права дитини.;  
С. недоторканність приватного 
життя.;  
Д. існування медичної операції з 
штучного переривання вагітності.;  
Е. нічого із перерахованого.  
20. при виявленні спадкового 
захворювання долю плода, що 
розвивається в праві вирішувати:  
А. лікар-професіонал.;  
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В. батьки.;  
С. науково-дослідна установа.;  
Д. релігійні об’єднання.;  
Е. державні органи охорони 
здоров’я.  
21. До задач репродуктивних 
технологій не відноситься:  
А. рішення про подальший перебіг 
вагітності.;  
В. встановлення типу спадковості.;  
С. визначення аномалій каріотипу.;  
Д. визначення рекурентного ризику 
спадкової патології.;  
Е. складання родоводу пробанда.  
22. Обов’язковою умовою 
використання сурогатного 
материнства не є:  
А. добровільна письмова згода 
сурогатної матері.;  
В. психічне здоров’я сурогатної 
матері.;  
С. одержання сурогатною матір’ю 
фінансової винагороди.;  
Д. відповідний соматичний стан 
сурогатної матері.;  
Е. реалізація амбіцій донора сперми.  
23. У якій країні законодавчо 
сурогатне материнство не 
дозволене?  
А. Франція; 
В. Україна; 
С. Казахстан; 
Д. Німеччина; 
Е. Росія. 
24. Використання пренатальної 
діагностики з євгенічною метою:  
А. допустиме за будь-яких умов.;  
В. допустиме за наявності спадкових 
захворювань.;  
С. недопустиме, якщо є здорова 
дитина.;  
Д. допустиме за наполяганням 
батьків.;  

Е. категорично недопустиме.  
25. Допоміжні репродуктивні 
технології забороняється 
використовувати:  
А. з метою вибору статі майбутньої 
дитини.;  
В. для запобігання успадкування 
важкого захворювання, зчепленого 
зі статтю.;  
С. з метою продовження роду осіб з 
нетрадиційною сексуальною 
орієнтацією.;  
Д. для лікування безпліддя.;  
Е. особам, які не перебувають у 
шлюбі.  
26. Біоетичним критерієм, що 
визначає право людського ембріону 
на життя, є:  
А. моральний статус людського 
ембріону.;  
В. формування нервової тканини 
плода.;  
С. формування дихальної системи 
плода.;  
Д. перше серцебиття.;  
Е. імплантація ембріона в стінку 
матки.  
27. Кінцевим терміном для 
маніпуляцій із зародком від моменту 
зачаття відповідно до сучасних 
міжнародних положень є наступний 
(днів):  
А. 14; 
В. 6; 
С. 30; 
Д. 21; 
Е. Такий термін не визначено.  
28. До елементів міжнародної та 
національної систем управління 
біологічними ризиками належать:  
А. інформування населення; 
В. система нагляду за біоагентами; 
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С. нормативні і законодавчі 
міжнародні та національні 
документи, привила, інструкції, 
стандарти; 
Д. підготовка спеціалістів.; 
Е. усе вище вказане. 
29. Основним законодавчим 
міжнародним актом боротьби із 
біотероризмом є:  
А. гельсінська декларація; 
В. токійська декларація; 
С. закон США про біотероризм 
(2002); 
Д. шанхайська конвенція про 
боротьбу з тероризмом, 
сепаратизмом і екстремізмом (2001); 
Е. конвенція «Про заборону 
розробки, виробництва і 
накопичення запасів 
бактеріологічної (біологічної) і 
токсичної зброї та про їх знищення» 
(1972). 
30. Що не належить до інфекцій, які 
створюють загрозу національній 
безпеці з позицій біологічної зброї: 
А. сибірська виразка, ботулізм; 
В. чума, натуральна віспа; 
С. висипний та черевний тиф; 
Д. туляремія, сальмонельоз; 
Е. вірусні геморагічні лихоманки. 
31. Які з агентів не являють 
біологічної небезпеки:  
А. бактерії та їх токсини; 
В. віруси та їх  токсини; 
С. найпростіші та їх токсини; 
Д. гриби та їх токсини; 
Е. гельмінти та їх токсини. 
32. Найбільш загрозливим для 
використання з диверсійною метою 
є збудник:  
А. натуральної віспи; 
В. ботулізму; 
С. ку-лихоманки; 
Д. грипу. 

Е. висипного тифу. 
33. Що розуміють під поняттям 
«біологічна небезпека»: 
А. нанесення збитків здоров’ю 
великої кількості людей шляхом 
природного і навмисного враження 
біологічними агентами; 
В. нанесення збитків здоров’ю 
невеликої кількості людей шляхом 
природного і навмисного враження 
біологічними агентами; 
С. використання методів 
альтернативної медицини; 
Д. впровадження чужорідних форм 
життя в екосистему; 
Е. бактеріальне забруднення їжі. 
34. Що є основою для зміцнення 
позицій біотероризму: 
А. легка доступність біологічної 
зброї ; 
В. простота виготовлення 
біологічної зброї.;  
С. наявність у всіх країнах медичних 
і мікробіологічних лабораторій, які 
можна переобладнати для 
виробництва біологічної зброї;  
Д. зручність зберігання і 
транспортування у порівнянні із 
хімічною чи радіологічною зброєю; 
Е. усе перераховане. 
35. В чому полягає потенційна 
небезпека трансгенних організмів 
для навколишнього середовища?  
А. витіснення природних організмів 
із їх екологічних ніш з наступним 
порушенням екологічної рівноваги; 
В. зменшення біорізноманіття; 
С. безконтрольний перенос 
чужорідних генів із трансгенних 
організмів у природні; 
Д. безконтрольне утворення нових 
патогенів; 
Е. усе перераховане. 
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36. Об’єктивними джерелами 
наявності реальних чи потенційних 
біологічних ризиків генетично 
модифікованих продуктів 
харчування є:  
А. непередбачуваність вбудовування 
чужорідного фрагменту ДНК в 
геном рослини; 
В. порушення стабільності геному і 
зміна його функціонування 
внаслідок процесу трансформації; 
С. наявність плейотропного ефекту 
вбудованого трансгену; 
Д. слабка вивченість механізму 
регуляції і функціонування генів 
вищих рослин; 
Е. алергічні і токсичні ефекти 
чужорідного білка. 
37. Поняттю «біотехнологія» 
відповідають визначення:  
А. нові, промислово важливі шляхи 
біотрансформації різних речовин і 
живих організмів; 
В. виробництво за допомогою живих 
істот чи технологія живого; 
С. використання живих організмів і 
біологічних процесів у виробництві; 
Д. об’єднання біохімічної, 
мікробіологічної та інженерної наук. 

для технологічного використання 
мікроорганізмів; 
Е. Все вище зазначене. 
38. Технології генної інженерії 
дозволено використовувати для 
лікування:  
А. Лейкозів; 
В. Безпліддя; 
С. Спадкових захворювань; 
Д. Подагри; 
Е. Все вище зазначене. 
39. Першим об’єктом генної 
інженерії стала:  
А. E. coli; 
B. S. cerevisae; 
C. V. subtilis; 
D. H. pylori; 
E. T. pallidum. 
40. Потомство, одержане від однієї 
особини за допомогою 
вегетативного розмноження – це:  
А. популяція; 
В. порода; 
С. вид; 
Д. клон; 
Е. сорт.
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Тема 13 - 14: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАВЛЕННЯ ДО 
СМЕРТЕЛЬНО ХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ І ТАКИХ, ЩО ВМИРАЮТЬ. 
МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ І ТКАНИНИ. 
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ І ЕТИКА. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
СНІДУ. ЕТИКА В ПСИХІАТРІЇ І ПСИХОТЕРАПІЇ 

Актуальність теми: Багато аспектів біоетики свідчать, що сучасна 
науково-технічна революція не повинна стати бар'єром між лікарем і 
пацієнтом, регресом, коли, працюючи за медичним приладом,  лікар не бачить 
індивідуальність хворого. Практичне відношення лікаря-науковця, дослідника 
до хворої і здорової людини, орієнтоване на біотичні принципи є основною 
межею професійної лікарської діяльності.  

Навчальні цілі. Засвоїти та трактувати біоетичні питання питання 
трансплантації клітин, тканин і органів вирішуються в Україні та у світі в 
правовому полі, беручі до уваги біотичні принципи. Студент має знати, що 
біоетичні проблеми трансплантології, трансфузіології та сурогатного 
материнства створюють свого роду філософію медичної діяльності, яка 
включає навчання принципам поводження медичного персоналу при 
виконанні професійних обов'язків. Біоетика спрямована на створення умов для 
максимального підвищення ефективності лікування хворих і усунення 
шкідливих наслідків неповноцінної медичної діяльності. 

Знати:  
• правові й біоетичні основи законодавства про трансплантацію 

органів і тканин людини; 
• медичні й етичні критерії справедливого розподілу донорських 

органів (аркуш очікування); 
• поняття ксенотрансплантації; 
• морально-етичні аспекти використання органів некомпетентних 

донорів (дітей, психічно хворих осіб) і донорів з різким обмеженням волі 
вибору (ув'язнені, присуджені до смерті); 

• морально-етичні аспекти неприйнятності використання фетальних 
тканин у трансплантології; 

• біоетичні проблеми життя, вмирання, реанімації та  смерті, 
можливості евтаназії 

Вміти: 
• схарактеризувати дві юридичні моделі забору органів від трупних 

донорів: "презумпція згоди" (невиклопотана згода) і "виклопотана 
(інформована) згода"; 

• вміти аналізувати етико-правові проблеми донорства та 
трансплантології; 

• пояснювати біоетичні проблеми імунопрофілактики, 
епідеміології; 

• характеризувати законодавчу базу психіатричної допомоги. 
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Контрольні питання 
1. Схарактеризуйте причини та історичні передумови залучення лікарів 

до констатації смерті.  
2. Що таке «медичний критерій» смерті? Наведіть відповідні приклади.  
3. Вкажіть головні характеристики критерію «смерті мозку». Які 

недоліки, з погляду деяких дослідників, він містить?  
4. Дайте визначення поняттю «паліативна допомога».  
5. Опишіть завдання паліативної допомоги безнадійно хворим людям. 

Виділіть серед них найважливіши на Ваш погляд.  
6. Що таке «синдром вигорання»? Опишіть джерела і основу його появи. 
7. Спробуйте відповісти на питання: чи всяке життя, в будь-якому його 

стані, справді переважає смерть?  
8. Дайте визначення евтаназії. Які її форми існують?  
9. Перерахуйте умови проведення евтаназії, необхідні для її здійснення 

у країнах, де вона дозволена.  
10. Чи дозволена і в якій формі евтаназія в Україні?  
11. Опишіть механізми порушення принципу «не нашкодь» при 

проведенні трансплантації органів від живого донора.  
12. Вкажіть три умови допустимості донорства органів від живого 

донора.  
13. Перерахуйте три групи моральних проблем, пов’язаних із 

трансплантологією трупних органів і тканин.  
14. Схарактеризуйте проблему згоди на використання донорських 

органів від трупа. Які існують моделі її рішення?  
15. У чому полягає принцип презумпції згоди для вилучення органів з 

метою трансплантації?  
16. Вкажіть критерії розподілу тканин і органів для трансплантації при 

державному регулюванні цього процесу.  
17. Критично оцініть критерій «лотереї» в розподілі органів для 

пересадження.  
18. Наведіть приклади «соціальних» та «вікових» обмежень у розподілі 

органів і тканин для трансплантації.  
19. Вкажіть основні положення Конвенції з охорони довкілля з погляду 

дотримання прав громадян.  
20. Дайте визначення поняттю «імунопрофілактика».  
21. Схарактеризуйте медико-соціальне значення інфекційних хвороб у 

сучасному світі.  
22. Наведіть приклади «пріоритетних інфекцій» та оцініть результати їх 

імунопрофілактики в Україні.  
23. У чому полягають етичні суперечності щодо розроблення і 

використання вакцин?  
24. Вкажіть особливості трактування і практичного застосування 

інформованої згоди при дослідженні вакцин 
25. Які заходи обов’язкові для врахування з точки зору оцінювання 

балансу користі/ризику при проведенні випробувань вакцин?  
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26. У чому полягають конфлікти інтересів при випробуванні і 
розробленні вакцин?  

27. Опишіть історію відкриття СНІДу. У якому році були зареєстровані 
перші випадки захворювання в СРСР, Україні?  

28. Які особливості розповсюдження ВІЛ-інфекції в Україні? Чим вони 
відрізняються від світової практики?  

29. Дайте визначення поняттю «СНІД» і «ВІЛ-інфекція»? У чому їх 
відмінності?  

30. Які основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції? Чи можна заразитися 
хворобою при поцілунку?  

31. Перерахуйте причини швидкого розповсюдження ВІЛ в Україні.  
32. Що складає «три взаємопов’язані епідемії» у свідомості сучасного 

суспільства?  
33. Схарактеризуйте поняття «снідофобія». Чим воно характеризується 

на практиці?  
34. Розшифруйте термін «стигматизація».  
35. Розкрийте причини практики ворожого ставлення суспільства до 

ВІЛ-інфікованих.  
36. Схарактеризуйте етичну позицію Філіппа Пінеля відносно психічно 

хворих.  
37. Опишіть об’єктивні причини формування прийнятої зараз практики 

утримання основного числа психічно хворих поза стаціонаром. 
38. Що таке «госпіталізм» і які конкретно його медичні наслідки?  
39. Схарактеризуйте цілі руху антипсихіатрів.  
40. Які характеристики повинні братися до уваги при вирішенні питання 

про недобровільну госпіталізацію психічно хворого?  
41. Перерахуйте основні види можливих зловживань у сфері психіатрії 

та схарактеризуйте можливу базу для їх появи.  
 
Тестові контрольні завдання  

1. Ксенотрансплантація – це пересадка 
органів:  
А. Із штучних матеріалів;  
В. в межах одного організму;  
С. від одного близнюка до іншого;  
Д. від людини людині;  
Е. від тварини людині.  
2. Аутотрансплантація – це пересадка 
органів:  
А. Із штучних матеріалів;  
В. в межах одного організму;  
С. від одного близнюка до іншого;  
Д. від людини людині;  
Е. від тварини людині.  

3. Етичність відбору органів від 
мертвого донора передбачає:  
А. висловлена прижиттєво і юридично 
оформлена згода донора;  
В. юридично оформлена згода родичів 
донора;  
С. відсутність моральних і 
законодавчих обмежень;  
Д. відсутність прижиттєво висловлених 
донором заперечень проти відбору 
органів його трупа;  
Е. необхідність для користі науки та 
суспільства.  
4. Відбір органів фі тканин від 
мертвого донора в Україні 
здійснюються:  
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А. відповідно до принципу «презумпція 
згоди»;  
В. безперешкодно в інтересах науки і 
суспільства;  
С. відповідно до принципу «презумпція 
незгоди»;  
Д. відповідно до морально-релігійних 
цінностей;  
Е. не регламентований державою.  
5. Трансплантація є етично 
некоректною дією з точки зору 
християнської релігійної свідомості на 
основі:  
А. християнського вчення про долю 
людського тіла у вічності;  
В. довільної дії лікаря без відома і 
згоди донора;  
С. порушення соматичної цілісності 
людини;  
Д. порушення унікальних властивостей 
індивідуальності людської особистості;  
Е. порушення волі і бажання людини, 
яка померла.  
6. Основними етичними проблемами 
трансплантації органів і тканин людини 
є:  
А. проблема комерціалізації;  
В. проблема «дозволу» в 
трансплантології;  
С. проблема констатації смерті 
людини;  
Д. розподіл органів і тканин між 
реципієнтами;  
Е. все перераховане.  
7. Формування сучасних медичних 
критеріїв смерті людини обумовлене:  
А. потребами трансплантаційної 
медицини;  
В. фінансовими проблемами;  
С. морально-світоглядним розумінням 
сутності людини;  
Д. розвитком медичної техніки;  
Е. повагою честі і достоїнства людини.  
8. В Україні трансплантація може 
проводитись без згоди донора, якщо 
донор:  

А. мертва людина, до того ж ні він, ні 
його родичі не заперечували проти 
використання його органів;  
В. особливо небезпечний злочинець, 
засуджений на довічне ув’язнення;  
С. громадянин іншої держави;  
Громадянин країни, що знаходиться в 
стані війни з Україною;  
Е. психічно неповноцінна людина.  
9. Джерелом органів і тканин в 
трансплантології можуть бути:  
А. фетальні тканини;  
В. трупні донори;  
С. живі донори;  
Д. штучні органи і тканини;  
Е. все вище зазначене.  
10. Який критерій не враховується при 
розподілі донорських органів (підбір 
реципієнта):  
А. фінансовий стан реципієнта;  
В. сумісність донора і реципієнта;  
С. ступінь тяжкості стану реципієнта;  
Д. тривалість перебування в «листі 
очікування»;  
Е. релігійні переконання.  
11. В бригаду спеціалістів для 
констатації «смерті мозку» донора не 
включаються:  
А. член трансплантаційної групи;  
В. судово медичний експерт;  
С. невропатолог;  
Д. реаніматолог;  
Е. офіційний представник стаціонару, 
де перебуває пацієнт.  
12. Алотрасплантація – це пересадка 
органів:  
А. Із штучних матеріалів;  
В. в межах одного організму;  
С. від одного близнюка до іншого;  
Д. від людини людині;  
Е. від тварини людині.  
13. Ситуація дефіциту донорських 
органів повинна вирішуватись 
способом:  
А. спеціального фінансування;  
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В. розподілу відповідно до «листа 
очікування» регіонального чи 
міжрегіонального рівня;  
С. «Прижиттєвого планування»;  
Д. пошуку потенціальних донорів серед 
родичів;  
Е. все вище зазначене.  
14. При відборі пацієнтів для 
трансплантації повинні враховуватись 
наступні критерії:  
А. утилітаристський;  
В. випадковий;  
С. терапевтичний;  
Д. законний;  
Е. все визе зазначені.  
15. Що означає термін «евтаназія»: 
А. легка смерть;  
В. терапія фетальними тканинами.  
С. дії лікаря, направлені на припинення 
життя хворого;  
Д. дії медперсоналу, направлені на 
припинення життя хворого;  
Е. прискорення смерті на прохання 
тяжкохворого з невиліковним 
захворюванням.  
16. Що означає термін «активна 
евтаназія»:  
А. відмова лікаря від заходів, 
спрямованих на продовження життя 
хворого;  
В. дії лікаря, спрямовані на 
продовження життя хворого;  
С. дії лікаря, спрямовані на припинення 
життя хворого;  
Д. навмисне переривання життя 
хворого на прохання його родичів;  
Е. навмисне переривання життя 
хворого на прохання самого хворого.  
17. Що означає термін «пасивна 
евтаназія»:  
А. дії лікаря, спрямовані на 
продовження життя хворого;  
В. дії лікаря, спрямовані на припинення 
життя хворого;  
С. відмова лікаря від заходів, 
спрямованих на продовження життя 
хворого;  

Д. навмисне переривання життя 
хворого на прохання його родичів;  
Е. навмисне переривання життя 
хворого на прохання самого хворого.  
18. недопустимість евтаназії з точки 
зору етики християнства пов’язана з:  
А. порушенням заповіді «не вбий»; 
В. необхідність страждань;  
С. можливість воскресіння;  
Д. можливість усвідомлення змісту 
життя;  
Е. все вище зазначене.  
19. Необґрунтованість евтаназії з 
медичної точки зору визначається 
наступним:  
А. блокуванням морального стимулу 
розвитку і вдосконалення медичного 
знання і медичних засобів боротьби із 
смертю;  
В. шансом на одужання і можливістю 
зміни рішення пацієнта;  
С. порушення призначення лікаря 
рятувати і зберігати людське життя;  
Д. порушенням моральної заповіді «не 
убий»;  
Е. все вище зазначене.  
20. Етичні та організаційні принципи 
констатації смерті мозку включають 
все, крім:  
А. принципу необхідності;  
В. принципу фінансової незалежності;  
С. принципу здійснення єдиного 
підходу;  
Д. принципу колегіальності;  
Е. принципу організаційної 
незалежності.  
21. Активна евтаназія законодавчо 
дозволена в країнах:  
А. Голландія, Бельгія, Франція, 
Великобританія;  
В. Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, 
США; 
С. Азербайджан, Росія, Молдова, 
Швеція;  
Д. Україна, Молдова, Швеція, Грузія, 
Білорусь;  
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Е. Білорусь, Україна, Росія, Франція, 
Німеччина. 
22. В опікове відділення надійшов 
актор, у якого вражена значна частина 
шкіри обличчя і верхніх кінцівок. 
Хворий у свідомості просить лікаря 
«допомогти йому померти». Які дії 
лікаря:  
А. ввести хворому заспокійливе і 
запросити психотерапевта;  
В. провести реанімаційні заходи;  
С. виконати бажання пацієнта;  
Д. порадитись із головним лікарем;  
Е. порадитись із родичами пацієнта.  
23. Тестування на СНІД обов’язково 
повинні проходити:  
А. донори органів і тканин;  
В. ін’єкційні наркомани;  
С. медичний персонал;  
Д. особи, втягнуті в проституцію;  
Е. сексуальні меншини.  
24. Про кожний доведений випадок 
СНІДу слід повідомляти відповідним 
органам влади:  
А. анонімно; 
В. з вказівкою повних даних про 
пацієнта;  
С. з вказівкою даних про сім’ю;  
Д. з вказівкою даних про місце роботи;  
Е. не слід повідомляти.  
25. Рішення про примусове лікування 
ВІЛ-інфікованого пацієнта в 
медичному закладі повинно 
прийматись:  
А. судовою чи іншою владою, певним 
законом;  
В. родичами пацієнта;  
С. лікарем-психіатром;  
Д. сімейним лікарем;  
Е. неможливо примусити.  
26. Чи відповідає ВІЛ-інфікований за 
інфікування іншої особи і як:  
А. ніяк; 

В. кримінальна відповідальність;  
С. дисциплінарна відповідальність;  
Д. громадянська відповідальність;  
Е. адміністративна відповідальність.  
27. Різноманітність морально-етичних 
питань, пов’язаних із ВІЛ-інфекцією, 
визначається наступними факторами:  
А. СНІД є захворюванням із 
надзвичайно високою смертністю;  
В. ВІЛ-інфекція вже стала пандемією;  
С. етіологія СНІДу у більшості 
випадків пов’язана з інтимними 
сторонами життя людей;  
Д. висока вартість лікування ВІЛ-
інфікованих і хворих СНІДом;  
Е. все вище зазначене.  
28. Дослідження поведінки ВІЛ-
інфікованих зосереджені на :  
А. виявленні соціальних умов передачі 
хвороби;  
В. ролі психологічної допомоги в 
полегшенні стресу, що переживає 
людина, вражена ВІЛ-інфекцією; 
С. виявлення психологічних умов 
передачі хвороби; 
Д. виявлення поведінкових умов 
передачі хвороби; 
Е. все перераховане. 
29. З позицій біоетики вважається, що 
для успішної боротьби з епідемією 
СНІДу необхідно дотримання 
принципів:  
А. поваги пацієнта, обов’язкове 
лікування, справедливість, милосердя; 
В. примусове лікування, проведення 
роз’яснювальної роботи; 
С. просвітницька робота, дотримання 
гігієни; 
Д. повага пацієнта, запобігання 
нанесення йому шкоди, милосердя і 
справедливість; 
Е. все перераховане. 
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Підсумковий модульний контроль 2 
Актуальність теми: Підсумковий модульний контроль дозволить оцінити 

рівень знань студентів щодо основних принципів та правил біомедичної етики, 
передумов становлення біоетичних поглядів у медицині, принципів та 
механізмів реалізації державної політики в галузі біоетики.  

Навчальні цілі: формування цілісного уявлення про біоетику, правові 
основи здійснення біомедичних досліджень людини і тварин.  

Знати:  
• основні принципи і правила біоетики;  
• вимоги законодавчих і нормативних актів, пов’язаних з біотичними 

проблемами; . 
• вимоги до забезпечення охорони праці медичного і фармацевтичного 

персоналу в сучасних умовах. 
Вміти:  
• аналізувати та інтерпретувати універсальні принципи і норми 

біоетики, пояснювати поняття «медичне право», медична діяльність, медична 
допомога та медична послуга, «пацієнт»,  

• характеризувати основні правила біоетики та біобезпеки 
• аналізувати та інтерпретувати концепцію біобезпеки й ризику 

біомедичних технологій. 
• вміти аналізувати етико-правові проблеми донорства та 

трансплантології. 
• пояснювати біоетичні проблеми імунопрофілактики, епідеміології. 
• характеризувати законодавчу базу психіатричної допомоги 
 
Питання для письмового й усного опитування 

1. Поняття «етика», «мораль», «моральність». Їх джерела та визначення.  
2. Які історичні етапи Ви зможете виділити у процесі формування етики як 
соціальної науки людських відносин?  
3. Перерахуйте етапи розвитку етичних норм, характерних для різних стадій 
розвитку суспільства.  
4. Схарактеризуйте відмінності понять «етика» та «біомедична етика».  
5. Що є предметом вивчення біоетики?  
6. Моделі етики як складові частини сучасної біоетики.  
7. Етика Гіппократа (V-IV ст. до н.е.). Основні принципи цієї  моделі.  
8. Клятва Гіппократа та її основні положення.  
9. Модель Парацельса. Її значення для розвитку медицини.  
10. Деонтологічна модель та її положення.  
11. Сучасна біоетична модель біоетики.  
12. Основні відмінності деонтології та біоетики. Роль «професійних» галузей 
науки.  
13. Зловживання в медицині нацистської Германії. Нюрнберзький кодекс.  
14. Етична теорія і біоетика на практиці. Гельсінська декларація.   
15. Конвенція Ради Європи 1996 р. та її основні положення.  
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16. Перерахуйте моделі взаємин лікаря і пацієнта за Р. Вітчем. У чому полягає 
суть «патерналістичної моделі»?  
17. Схарактеризуйте особливості (достоїнства та недоліки) колегіальної 
моделі взаємин.  
18. У чому полягає суть «інженерної» моделі стосунків в медицині між 
лікарем/фармацевтом і пацієнтом?  
19. Оцініть плюси і мінуси «контрактної» моделі взаємин.  
20. Схарактеризуйте біоетичний «принцип автономії». Яким, відповідно до 
нього, є розподіл прав і обов’язків між лікарем/фармацевтом і пацієнтом?  
21. Перерахуйте моделі взаємин лікаря і пацієнта за Р. Вітчем. У чому полягає 
суть «патерналістичної моделі»?  
22. Схарактеризуйте особливості (достоїнства та недоліки) колегіальної 
моделі взаємин.  
23. У чому полягає суть «інженерної» моделі стосунків в медицині між 
лікарем/фармацевтом і пацієнтом?  
24. Оцініть плюси і мінуси «контрактної» моделі взаємин.  
25. Схарактеризуйте біоетичний «принцип автономії». Яким, відповідно до 
нього, є розподіл прав і обов’язків між лікарем/фармацевтом і пацієнтом?  
26. Схарактеризуйте сучасну етичну оцінку застосування в медичних 
дослідженнях плацебо.  
27. Лікарська таємниця. Її морально-етичні основи та можливі обмеження.  
28. Медико-соціальні передумови порушення «принципу справедливості» і 
шляхи їх подолання.  
29. Дайте конкретику сучасних способів дотримання принципу «не нашкодь». 
У чому може виявлятися лікарська бездіяльність?  
30. Вкажіть основні напрями розвитку принципу благодіяння в медицині 
нашого часу.  
31. Допустимість експериментування на людині у поглядах вчених і філософів 
минулого.  
32. Історія появи і значення Нюрнберзького кодексу (1947 р.) в становленні 
сучасних принципів біоетики.  
33. Внесок і значення Гельсінської декларації в систему проведення 
експериментів за участю людини.  
34. Віддзеркалення основних положень Гельсінської декларації в 
законодавстві України.  
35. Оцініть роль і значення етичних комітетів у плануванні та проведенні 
клінічних експериментів.  
36. Розвиток положень Гельсінської декларації в ході конференцій ВМА 
(1975, 2000 рр.).  
37. Вкажіть основні положення та значення Good Сlinical Practice (GCP) 
відносно етики біомедичних досліджень за участю людини.  
38. Які види медичних досліджень Ви знаєте? Що таке обсерваційне 
дослідження?  
39. Схарактеризуйте і наведіть приклади експериментальних досліджень.  
40. Що таке «не терапевтичні дослідження»?  
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41. Опишіть умовні моделі залучення людей до медичних експериментів. Що 
таке «модель доступу до участі»?  
42. Схарактеризуйте етичні проблеми фінансової компенсації участі 
випробовуваного в медичному дослідженні.  
43. Наведіть загальні етичні вимоги, які ставляться до сучасних клінічних 
досліджень.  
44. Що таке «процедурні вимоги» клінічних випробувань? Наведіть їх 
приклади.  
45. Опишіть основні причини і Схарактеризуйте обсяг залучення тварин у 
медичні експерименти.  
46. Дайте характеристику сучасних біоетичних поглядів на моральний статус 
тварини.  
47. Які основні цілі та сенс біоетичного захисту тварин, зокрема тих, що 
використовуються в експериментах?  
48. «П’ять свобод» за Дж. Вебстером. Їх значення для формування сучасного 
етичного ставлення до лабораторних тварин.  
49. Принципи роботи з експериментальними тваринами у «Європейській 
конвенції про захист хребетних тварин, використовуваних в експериментах та 
інших наукових цілях» (Страсбург,  1985 р.).  
50. Які сучасні тенденції використання тварин у процесі медичних 
експериментів? Наведіть приклади.  
51. Назвіть сучасні біоетичні проблеми, пов’язані з втручанням у репродукцію 
людини.  
52. Визначите поняття «правового статусу ембріона». У чому полягає його 
важливість?  
53. Які підходи для вирішення проблеми «прав ембріона» об’єднуються в 
гуманітарну (етико-філософську) позицію?  
54. Вкажіть особливості сприйняття ембріона з точки зору соціологічного 
підходу. На чому він заснований?  
55. У чому полягає градуалістичний підхід у вирішенні питання «правового 
статусу ембріона»?  
56. Опишіть критерії визначення «прав ембріона» згідно з природничо-
науковою позицією.  
57. Вкажіть основні характеристики консервативного підходу щодо етичної 
оцінювання аборту.  
58.  Опишіть сутність ліберального підходу для обґрунтування проведення 
абортів.  
59.  Оцініть можливості сучасних методів перинатальної діагностики. Для 
чого вони застосовуються?  
60.  Наведіть приклади «етичних конфліктів» між майбутньою матір’ю та 
плодом.  
61.  У яких випадках штучної інсемінації можуть виникати етичні 
суперечності? 
62. Схарактеризуйте основні причини і мотиви існування інституту 
«сурогатного материнства».  
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63.  Який юридичний статус «сурогатного материнства» в Україні, Росії, та 
інших країнах?  
64.  Схарактеризуйте основні причини підвищеного інтересу біомедичної 
науки до людських ембріонів.  
65. Що таке «фетальна терапія»? 
66.  Опишіть морально-етичні ризики, пов’язані із застосуванням прикладних 
генетичних (генних) технологій.  
67. Схарактеризуйте причини та історичні передумови залучення лікарів до 
констатації смерті.  
68. Що таке «медичний критерій» смерті? Наведіть відповідні приклади.  
69. Дайте визначення поняттю «паліативна допомога».  
70. Опишіть завдання паліативної допомоги безнадійно хворим людям. 
Виділіть серед них важливіши на Ваш погляд.  
71. Що таке «синдром вигорання»? Опишіть джерела і основу його появи. 
72. Дайте визначення евтаназії. Які її форми існують?  
73. Опишіть механізми порушення принципу «не нашкодь» при проведенні 
трансплантації органів від живого донора.  
74. Вкажіть три умови допустимості донорства органів від живого донора.  
75. Назвіть три групи моральних проблем, пов’язаних з трансплантологією 
трупних органів і тканин.  
76. Схарактеризуйте проблему згоди на використання донорських органів від 
трупа. Які існують моделі її рішення?  
77. У чому полягає принцип презумпції згоди для вилучення органів з метою 
трансплантації?  
78. Вкажіть критерії розподілу тканин і органів для трансплантації при 
державному регулюванні цього процесу.  
79. Дайте визначення поняттю «імунопрофілактика».  
80. Наведіть приклади «пріоритетних інфекцій» та оцініть результати їх 
імунопрофілактики в Україні.  
81. У чому полягають конфлікти інтересів при випробуванні й розроблений 
вакцин?  
82. Схарактеризуйте поняття «снідофобія». Чим воно характеризується на 
практиці?  
83. Схарактеризуйте етичну позицію Філіппа Пінеля відносно психічно 
хворих.  
84. Опишіть об’єктивні причини формування прийнятої на сьогодні 
утримання основного числа психічно хворих поза стаціонаром. 
85. Що таке «госпіталізм» і які конкретно його медичні наслідки?  
86. Схарактеризуйте цілі руху антипсихіатрів.  
87. Які характеристики повинні братися до уваги при вирішенні питання про 
недобровільну госпіталізацію психічно хворого?  
88. Вкажіть основні види можливих зловживань у сфері психіатрії та 
Схарактеризуйте можливу базу для їх появи.  
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