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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та 
біобезпеки» належить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». 

Програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та 
біобезпеки» складена для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», 
спеціалізація «Фармація», рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).  

Навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 3 років.  
Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з 

вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 
дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492).  

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки» здійснюється в Ι семестрі. 

Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки: 
а) ґрунтується на вивченні студентами біології з основами генетики, анатомії 

людини, фізіології, основ екології та інтегрується з цими дисциплінами; 
б) закладає основи вивчення гігієни у фармації, аптечної та промислової 

технології лікарських засобів, екстремальної медицини, передбачає інтеграцію з 
цими дисциплінами та формування умінь і знань з безпеки життєдіяльності у 
процесі подальшого навчання; 

в) закладає основи здорового способу життя та профілактики виникнення 
небезпечних ситуацій у професійній діяльності майбутнього фахівця 
фармацевтичної галузі. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 
системою відповідно до вимог Болонського процесу. 

Програму дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та 
біобезпеки» поділено на два змістові модулі.  

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 
Змістовий модуль 2. Основи біоетики і біобезпеки 

 
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 
а) лекції, 
б) практичні заняття, 
в) самостійна робота студентів. 
Кафедра медичної біології та теоретичної медицини має право вносити зміни до 

навчальної програми у межах до 15% залежно від організаційних і технічних 
можливостей, напрямків наукових досліджень, але має виконувати в цілому обсяг 
вимог до дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та 
навчальним планом. 

Теми лекційного курсу мають за мету систематизувати основи наукових знань з 
дисципліни, розкрити стан і перспективи розвитку медичної і фармацевтичної 
науки, сконцентрувати увагу на найскладніших та актуальних питаннях.  

Практичні заняття є видом навчальних занять, на яких викладач проводить із 
студентами детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної 
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дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 
індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. 

Практичні заняття проводяться з метою відпрацювання практичних навичок 
щодо основних принципів безпеки при забезпеченні нормальної життєдіяльності 
людини, взаємозв’язків між станом здоров’я та впливом шкідливих і небезпечних 
факторів та передбачення негативних наслідків впливу небезпечних факторів на 
організм людини. 

Самостійна робота студентів забезпечується комплексом навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: 
Для самостійної роботи, окрім того, рекомендується відповідна наукова та фахова 
література. 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях 
відповідно до конкретних цілей засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) 
– на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби 
діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування 
ситуаційних завдань, складання структурно-логічних схем.  

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється на останньому 
практичному занятті у вигляді заліку. Оцінка успішності студента з дисципліни є 
рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою. 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою 
ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за 
графіком, затвердженим у навчальному закладі. 
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Структурований план підготовки з дисципліни  
«Безпека життєдіяльності, основи охорони праці» 

Структура  
навчальної  
дисципліни 

Кількість годин / з них 
Рік 

навчання Вид контролю Всього 
годин / 

кредитів  

Аудиторних 
СРС лекцій практичних 

занять 
МОДУЛЬ 90/3 24 16 50 1 Підсумковий  тестовий 

контроль. Контроль 
практичних навичок. 

Змістовий  
модуль 1 36/1,2 12 6 18  

Тестовий контроль за 
темами ЗМ 1. Контроль на 
практичних заняттях, тестові 
завдання 

Контроль засвоєння 
змістового модулю 1 9/0,3 - 2 7  

Підсумковий  тестовий 
контроль. Контроль 
практичних навичок. 

Змістовий  
модуль 2 36/1,2 12 6 18  

Тестовий контроль за 
темами ЗМ 2. Контроль на 
практичних заняттях, тестові 
завдання 

Підсумковий контроль 
засвоєння модулю  9/0,3 - 2 7  

Підсумковий  тестовий 
контроль. Контроль 
практичних навичок. 

 
Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 годин: аудиторне навантаження – 44,4%, СРС – 55,6%. 
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2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та 
біобезпеки» і її кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП, відповідно до її 
розділів і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей 
сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих 
цілей навчальної дисципліни сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умінь 
(дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення 
дисципліни.  

Кінцеві цілі дисципліни: 
 Визначати основні принципи безпечної життєдіяльності людини. 
 Передбачати наслідки порушень валеологічних основ формування здорового 

способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності людини. 
 Аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров’я і професійної 

діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття термінових 
заходів. 

 Знати етико-гуманістичні основи медицини, новітні зарубіжні та вітчизняні 
розробки в галузі біоетики,  

 Знати норми і принципи міжнародного права медичної діяльності і тим самим 
сприяти розвитку морально-правової культури майбутнього фахівця. 

 Розкривати новий зміст традиційних етичних норм і принципів медичної 
етики в плані мінливих моделей взаємини лікаря і пацієнта.  

 Розкривати зміст міжнародно-визнаного етичного стандарту медичної 
практики, вміти використовувати його в складних проблемних ситуаціях 
професійної діяльності. 

 Знати принципи поваги автономності пацієнта і правила поінформованості 
згоди. 

 Сформувати у студентів почуття найвищої соціально-правової, моральної та 
професійної відповідальності в процесі майбутньої діяльності.  

 Знати етико-нормативні акти медичної діяльності з метою підготовки до 
діяльності в умовах страхової системи ринкових відносин, конкуренції різних 
форм організації медичної допомоги тощо.  

 Мати цілісне уявлення про належне, про єдність природного і соціального 
життя про моральні цінності в роботі лікаря 
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3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Змістовий модуль 1. 
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

 
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. 
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. 
 
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 в оцінці 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. 
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Класифікація і характеристика негативних факторів зовнішнього 
середовища людини. Фізичні негативні фактори. Негативні фактори енергетичного 
походження. Хімічні негативні фактори. Біологічні антропогенні негативні 
фактори. Психофізичні негативні фактори. Соціальні небезпеки. Методи і 
засоби захисту людини. 

Особливості стану екологічної безпеки України. Комплексна оцінка ризику 
впливу антропогенних чинників на безпеку та 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 у 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 

 
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. 
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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 у патологоанатомічних, патогістологічних, судово-медичних 
установах. 

Правила техніки безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації, клініко-
діагностичних лабораторіях, фізіотерапевтичних відділеннях, при роботі із 
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 із 
біологічними матеріалами хворого на гепатит. Програма розвитку донорства крові 
та її компонентів.  

Туберкульоз та його розповсюдженість в Україні та світі. Потенційна 
професіональна небезпека лікаря-фтизіатра та вжиття профілактичних заходів. 
Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз. 
 

Змістовий модуль 2.  
Основи біоетики і 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. 
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Пояснювати поняття «медичне право», медична діяльність, медична 
допомога та медична послуга, «пацієнт». 

Характеризувати основні правила біоетики та біобезпеки. 
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. 
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 9. Медицина і етика. Історія біомедичної етики. Роль етичних 

кодексів в принципів в медичній практиці 
Етичний вимір людського буття і етична мотивація лікарської діяльності. 

Гуманістична специфіка медичної науки і практики. Конфлікт мети і засобу і 
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 в 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 щодо 
медичної етики. Основоположні документи біомедичної етики. Конвенція Ради 
Європи «Про права людини і біомедицину» 1996 року.  

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 області. Зв’язок біомедичнлї етики 
із філософією, клінічними і медико-профілактичними дисциплінами, медичною 
соціологією, психологією, правом, природними науками і богослов’ям.  
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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 із 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 взаємовідносин лікаря і пацієнтів 
Правило добровільної інформованої згод 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 в 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 із 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.  

Правило правдивості. Право, обов’язок, можливість і доцільність завжди бути 
правдивими у відносинах лікаря із 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 в сучасній медицині. Інженерна (технічна), 

пасторська, колегіальна, контрактна і договірна моделі взаємовідносин лікаря і 
пацієнта по Р. Вітчу. Моделі лікування, засновані на специфіці клінічного стану 
хворого (модель гострого, хронічного і термінального стану). Медико-етичні 
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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.  

 
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 взаємовідносин лікаря і вчених в 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.  

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 взаємовідносин із лікарями-гомеопатами, ставлення до 
цілителів і 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 напрямки 
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 необідна 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. Оцінка 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 
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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 в 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 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 в 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 
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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.  

 
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 в 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 терміну «пасивна евтаназія». Активна, добровільна евтаназія: за і проти.  

Етико-правові аспкти 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’язані з ними моральні проблеми (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.  

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.  
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Моральні проблеми ксенотрансплантології. Проблеми оцінки 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 психічнохворих. Добровільність надання психіатричної допомоги. 
«Терапевтична співпраця» із пацієнтом і його 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 в позаслужбовій обстановці тощо). Шанобливе відношення до 
заборони недієздатного пацієнта повідомляти конфіденційну інформацію опікунові. 
Визначення поняття «зловживання психіатрією». Заборона при наданні 
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психіатричної допомоги здійснювати майнові угоди із пацієнтом, вступати із 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 пробелми 
сучасної психотерапії.  
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Орієнтовна структура залікових кредитів 

Тема 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
РС

 

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці  
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 1 2 
2. Людина в системі «людина – зовнішнє середовище» 1 0,5 2 
3. Значення зовнішнього середовища в системі «людина – 
зовнішнє середовище» 2 0,5 2 

4. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини 1 1 2 
5. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності 
людини 1 1 3 

6. Правові та організаційні питання охорони праці медичних і 
фармацевтичних працівників 2 1 2 

7. Професійні шкідливості при виконанні професійних 
обов’язків медичних і фармацевтичних працівників 2 0,5 2 

8. Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичних і 
фармацевтичних працівників 2 0,5 3 

Контрольна робота за змістовим модулем 1  2 7 
Змістовий модуль 3. Основи біоетики і біобезпеки  
9. Медицина і етика. Історія біомедичної етики. Роль етичних 
кодексів в принципів в медичній практиці 2 1 3 

10. Основні правила біомедичної етики. Права і моральні 
зобов’язання лікаря. Права пацієнтів. Моделі взаємовідносин 
лікаря і пацієнтів 

2 1 3 

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

2 1 3 

12. Моральні проблеми медичної генетики. Медичні втручання 
в репродукцію людини 2 1 3 

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

2 1 3 

14. Епідеміологія і етика. Морально-етичні проблеми СНІДу. 
Етика в психіатрії і психотерапії 2 1 3 

Підсумковий модульний контроль модулю - 2 7 
РАЗОМ 24 16 50 
Кредитів ЕСТS – 3,0    
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

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 

Змістовий модуль 2. Основи біоетики і біобезпеки 

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 взаємовідносин 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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5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

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. Контрольна робота за змістовим модулем 1 2 
Змістовий модуль 2. Основи біоетики і біобезпеки 

5. 

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 
взаємовідносин 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 модульний контроль модулю  2 
 РАЗОМ 16 
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6. ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
(практичні навички та вміння, якими повинен володіти студент в результаті 

вивчення 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 організм. 
4. Формулювання висновків про наявність факторів негативного впливу на медич-

ного 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 документів 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 в 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. Охарактеризувати форми організації трансплантології та трансфузіології та 

допоміжних репродуктивних технологій в України. 
27. Охарактеризувати дві юридичні моделі забору органів від трупних донорів: 

"презумпція згоди" (невиклопотана згода) і "виклопотана (інформована) згода". 
28. Охарактеризувати форми організації в України контролю біотехнологій. 
29. Охарактеризувати 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. Вміння оцінювати ступінь ризику для досліджуваних при проведенні 

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

37. Оцінювання ступеню конфіденційності при зберіганні лікарської таємниці. 
38. Оцінювання ризику біомедичних досліджень людини і тварин. 
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7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 

№ 
з/п Назва теми та зміст питань, що вивчаються Кількість 

годин 
Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

1 

1. Класифікація основних форм діяльності людини.  
2. Фактори, які впливають на працездатність людини.  
3. Фізіологічна дія метеорологічних умов на організм 
людини.  
4. Біологічні ритми людини.  
5. Зоровий аналізатор.  
6. Слуховий аналізатор.  
7. Шкірний аналізатор.  
8. Больова і температурна чутливість.  
9. Тактильний аналізатор, нюх, смак.  
10. Вібраційна і органічна чутливість.  
11. ГОСТ 12.0.003-74  

6 

2 

1. Характеристика атмосфери, гідросфери, біосфери і 
літосфери та їх забруднення  
2. Вплив ЕМП на організм людини 
3. Нормування  і рекомендації по захисту від ЕМП при 
експлуатації комп’ютерів  
4. Вплив лазерного випромінювання на організм людини  
5. Біологічна дія іонізуючих випромінювань  
6. Вплив електричного струму на організм людини 
7. Вибухи та пожежі. 

5 

3 

1. Оздоровчі традиційні і нетрадиційні системи, методи 
оздоровлення. Способи загартування організму.  
2. Харчові добавки як можливі забруднювачі 
3. Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами.  
4. Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що 
застосовуються в сільському господарстві.  
5. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для 
здоров’я людини.  
6. Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах 
радіаційного забруднення.  

7 

 Підготовка до контролю змістового модулю 1 7 
Змістовий модуль 2. Основи біоетики і біобезпеки 
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4 

1. Біомедична етика і релігійна мораль. 
2. Прикладна етика як етап розвитку історії етики. 
3. Етичні комітети: історія формування і соціальні функції. 
4. Медицина і етика. Конфлікт мети і засобів в біомедичній 
науці. 
5. Етична категорія справедливості і проблема раціонування 
ресурсів охорони здоров'я. 
6. Етичні теорії справедливості в контексті біомедичної 
етики. 
7. Основні етичні теорії в контексті біоетики. 
8. Предмет біоетики в світлі сучасної філософії науки 
(онтологічні, гносеологічні, антропологічні і соціальні підстави 
біоетики). 
9. Міжнародні етичні документи і українське законодавство 
про права пацієнта. 
10. Форми соціальної регуляції медичної діяльності: етика, 
етикет, право. 
11. Проблема лікарської помилки: історичний і морально-
етичний контекст. 
12. Медичний патерналізм: соціокультурний і морально-
етичний контекст. 
13. Лікарська таємниця: історичний, етичний і правовий 
контекст. 
14. «Свята брехня» лікаря: історичний, етичний і правовий 
контекст. 
15. Вчення про медичну деонтології Н.Н.Петрова і сучасність. 
16. Принцип неспричинення шкоди і правила «подвійного 
ефекту» і «пропорційності». 

6 

5 

1. Добровільна інформована згода в клінічній і дослідницькій 
практиці. 
2. Відмова пацієнта від медичної допомоги: етико-правовий 
аналіз. 
3. Особливості застосування принципів і правил біоетики як 
регуляторів дослідницької діяльності в біомедицині. 
4. Етичне регулювання експериментів на тварин. 
5. Снідофобія, стигматизація, дискримінація і сегрегація ВІЛ-
інфікованих в світлі моралі, етики і права. 
6. Специфіка лікування і профілактики інфекційних хвороб 
під етичною точкою зору. 
7. Вакцинація і права людини. 
8. Віл-інфекція і права людини (стигматизація, дискримінація 
і сегрегація ВІЛ-інфікованих як проблеми сучасного 
суспільства). 
9. Сучасні етичні проблеми психіатрії і психотерапії. 

3 
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6 

1. Моральні проблеми пересадки органів від трупів. 
2. Моральні проблеми пересадки органів від живих донорів 
(включаючи некомпетентних донорів і донорів з соціальними 
обмеженнями свободи вибору). 

3 

7 

1. Смерть мозку і проблема дефініції смерті. 
2. Смерть мозку – нова концепція смерті. 
3. Евтаназія як проблема біомедичної етики. 
4. Сучасна паліативна медицина: новий етичний підхід. 
5. Право пацієнта на смерть з гідністю: чи можуть хоспіси 
«зняти» проблему евтаназії? 
6. Біотичні аспекти проблеми смерті людини і релігійна 
мораль. 

3 

8 

1. Морально-етичні проблеми аборту і контрацепції. 
2. Морально-етичні проблеми штучного запліднення і 
клонування людини. 
3. Проблема морального статусу ембріона. 
4. Аборт як морально-етична дилема. 
5. Штучне запліднення: морально-етичні і правові проблеми. 
6. Перспективи клонування людини як філософська і 
морально-етична проблема. 

3 

 Підготовка до підсумкового модульного контролю модулю  7 
 РАЗОМ 50 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
 

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.  
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 та добавок. 
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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. 
50. Охорона праці у патологоанатомічних, патогістологічних, судово-медичних 

установах. 
51. Правила техніки безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації, клініко-

діагностичних лабораторіях, фізіотерапевтичних відділеннях, при роботі із 
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. 
61. Передумови становлення біоетичних поглядів у медицині.  
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62. Комітети з етики та їх роль в ухваленні рішення про біомедичне дослідження.  
63. Біоетичні комітети в Україні.  
64. Основні принципи державної політики в галузі біоетики.  
65. Механізми реалізації державної політики в галузі біоетики.  
66. Біоетика: проблемне поле, універсальні принципи і моральні цінності.  
67. Етико-деонтологічні кодекси професії медичного працівника.  
68. Моральні якості медичного працівника. 
69. Універсальні принципи і норми біоетики.  
70. Медична біоетика, деонтологія: предмет, мета і завдання.  
71. Медичне право як невід’ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах в 

Україні. Поняття «медичне право».  
72. Медична діяльність, медична допомога та медична послуга.  
73. Визначення поняття “Пацієнт”, його права та обов’язки.  
74. Інформована добровільна згода.  
75. Біоетичне поняття лікарської таємниці.  
76. Біоетичне та юридичне поняття медичної помилки.  
77. Біоетичне та юридичне поняття ятрогенії.  
78. Дефекти надання медичної допомоги.  
79. Деонтологічна модель біоетики і принцип “дотримання обовязку”.  
80. Ліберально-радикальна модель біоетики.  
81. Соціологічно-утилітаристична модель біоетики. Персоналістична модель 

біоетики.  
82. Біоетична модель Гіпократа.  
83. Біоетична модель Парацельса ("Роби добро").  
84. Модель "технічного" типу.  
85. Модель сакрального типу.  
86. Модель колегіального типу.  
87. Модель контрактного типу.  
88. Біоетика і принцип поваги прав та гідності людини.  
89. Принцип поваги автономії особистості. 
90. Приклади впровадження нанотехнологій у медицину.  
91. Етико-деонтологічні аспекти застосування нанотехнологій.  
92. Біоетичні принципи впровадження нанотехнологій.  
93. Проблеми впровадження нанотехнологій у медицину.  
94. Біоетичні аспекти експериментальних і лабораторних досліджень.  
95. Етичні аспекти використання тварин в біомедичних дослідженнях.  
96. Етичні принципи проведення клінічних досліджень на людині.  
97. Інформована згода пацієнта на медичні втручання.  
98. Дотримання принципів біомедичної етики у поводженні з тілами померлих і 

анатомічними препаратами, використовуваними в навчальних цілях.  
99. Етико-деонтологічні аспекти телемедицини.  
100. Етичні принципи використання плацебо.  
101. Рандомізація медичних даних.  
102. Міжнародно-правовий режим біобезпеки.  
103. Етичні комітети: статус, механізми створення, функції і завдання.  
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104. Поняття трансплантації: історія і сучасність.  
105. Моральні проблеми трансплантології.  
106. Етико-правові принципи трансплантації людських органів.  
107. Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині».  
108. Поняття про донорство та трансфузіологію.  
109. Біоетичні проблеми переливання крові.  
110. Закон України «Про донорство крові та її компонентів». 
111.  Юридичні моделі при заборі органів від трупних донорів.  
112. Евтаназія, визначення, види та їх біоетична оцінка. 
113. Біотичні проблеми сурогатного материнства.  
114. Історія методу штучного запліднення.  
115. Законодавча база сурогатного материнства в Україні та в світі. Наказ 

МОЗ України від 23.12.2008 N 771 «Про затвердження Інструкції про порядок 
застосування допоміжних репродуктивних технологій».  

116. Біоетичні проблеми життя.  
117. Втручання в репродукцію людини і релігійна мораль. 
118. Морально-етичні проблеми аборту і контрацепції. 
119. Морально-етичні проблеми штучного запліднення і клонування людини. 
120. Проблема морального статусу ембріона. 
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9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 
 

Протягом вивчення дисципліни всі 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 завершенню 
вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування і здачі 
практичних навичок і вважається завершеним, якщо студент набрав не менше 25 
балів.  

Рейтингова система оцінки знань студентів 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Підсумковий контроль 
30 30 40 

100 
Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

модулю (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 модулю за поточну навчальну діяльність студента 

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

Змістовий модуль 1 

30 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 
6-10 6-10 6-10 

2-3 2-3 2-3 3-5 3-5 2-3 2-3 2-3 
Змістовий модуль 2 Сума 

30 
Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

ПЗ 4 ПЗ 5 ПЗ 6 
6-10 6-10 6-10 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 60 
Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент може отримати за 

вивчення поточної теми, розраховані в залежності від кількості тем таким чином, що 
максимальна кількість балів за змістовий модуль, з додаванням балів за самостійну 
роботу, дорівнює 30, мінімальна – 18.  

Після закінчення вивчення модулю, поточна навчальна діяльність оцінюється 
шляхом додавання кількості балів, набраних студентом за змістові модулі. 
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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. 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки 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 разів під час канікул та 
впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення семестру за графіком, 
затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не 
виконали навчальну програму хоча б з одного модулю, або не набрали за поточну 
навчальну діяльність з модулю мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне 
навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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10. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Законодавчі та нормативно-правові акти: 
1. Закон України „Про охорону праці“ від 14.10.92. із змінами від 21.11.02. 
2. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення“ № 4004-ХІІ від 24.02.94. 
3. Закон України „Про колективні договори та угоди” № 1874 від 24.12.95. 
4. Закон України „Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності“ № 1423 від 13.09.2000. 
5. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної 
Ради України. – 1993. – № 4. 
6. Кодекс законів України про працю. 
7. Указ Президента України № 643/2001 „Національна програма боротьби із 
захворюваністю на туберкульоз“. 
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1403 „Про 
затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 
роки“. 
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14 „Про 
затвердження Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації“ на 2002-2011 
роки“. 
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 790 „Програма 
профілактики ВІЛ-інфекції в Україні“. 
11. Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок розслідуваннята 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 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“. 
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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, отделах) 
санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства 
здравоохранения СССР“. 
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 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“. 
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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 СРСР“. 
36. НАОП 9.1.50 - 5.07 - 85 „Типова інструкція з техніки безпеки при 
обслуговуванні і ремонті будинків та споруд“. 
37. НАОП 9.1.50 - 5.08 - 85 „Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в 
стерилізаційних установках“. 
38. НАОП 9.1.50 - 6.03 - 88 (ГМВ 42 – 21 – 26 - 88) „Галузеві методичні вказівки. 
Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту“. 
39. НАОП 9.1.50 - 6.04 - 91 „Методичні рекомендації щодо поліпшення умов 
праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою“. 
 
Основна: 
1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та 
природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко – К., 2004. – 328с. 
2. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – 
К.: Центр учбової літератури, 2008, – 158 с.  
3. 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. 
4. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. пос. – 
К.: ЦУЛ, 2010. – 384 с. 
5. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація  функціонального навчання у сфері 
цивільного захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 286 с. 
6. 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. 
7. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид 
Біт", 2005. – 304 с.  
8. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. 
Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005. – 301 с. Москаленко В.Ф., Попов М.В. 
Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми. – Вінниця: 
Нова Книга, 2005. – 218 с. 
9. Лопатин П. В., Карташова О. В. Биоэтика : учебник — 4-е изд., перераб. и доп. 
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 272 с. 
10. Яскевич Я.С., Юдин Б.Г., Денисов С.Д. Биоэтика: междисциплинарные 
стратегии и приоритеты : учеб.-метод. пособие. – Минск : БГЭУ, 2007. –– 225 с. 
11. Біоетика: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / В.М. 
Запорожан, М.Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2005. — 288 с. 
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Додаткова: 
1. 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. 
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. 
– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 678 с. 
3. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – 
К.: Центр учбової літератури, 2009. – 120 с. 
4. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – 
ЦУЛ, 2010. – 142 с.. 
5. 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. 
6. Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., Єгурнов Ф.І. 
Пожежна безпека будівель та споруд. – Харків, 2004. – 271 с. 
7. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних 
ситуаціях: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с. 
8. UNEP Year Book: New Science and Developments in Our Changing 
Environment.  – UNEP: Nairobi, 2009. – 64 p. 
9. Біоетика / Переклад з італійської В.Й. Шовкун: Підручник. – Львів: 
Видавництво ЛОБФ “Медицина і право“, 2007. – 672 с. 
10. Гладун З. Україна та охорона здоров’я населення  : питання формування і 
реалізації державної політики  / З. Гладун  // Медичне право. – 2009. – Т. 4, № 2. – С. 
7–18. 
11. 3апорожан В. М. Від біоетики до нооетики / В. М. Запорожан // Вісник НАН 
України. – 2004. – №12.  – С. 22–30. 
12. Етика нанотехнологій та нанобезпека. Матеріали міжнародного семінару/ 
Упор. М.О.Чащин. К.: НАНУ. – 2011. – 69 с. 
13. Ковальчук Л. Я., Беденюк А. Д., Чорненький М. В. Навчальна дисципліна 
“медичне право” як невід’ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах 
вукраїні // Медична освіта.– 2011.– № 3.– С. 12–14. 
14. Радиш Я. Правова культура медичних працівників як чинник стабілізації 
державного управління системою охорони здоров’я України / Я. Радиш, 
Н.Мєзєнцева  // Медичне право. – 2009. – Т. 4, № 1. – С. 40–46. 
15. Резолюція учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
медичного права “Медичне право України :  законодавче забезпечення 
цариниохорони  здоров’я (генезис, міжнародні стандарти,  тенденції розвитку й 
удосконалення)”  (19–21 травня 2011 р., м. Одеса). – Одеса, 2011. – 4 с. 
16. Стволовые клетки / В.Н. Запорожан, Ю.И. Бажора. — О.: Одес. мед. ун-т, 
2004. — 228 с. 
 
Інформаційні ресурси: 
1. http://www.rada.kiev.ua  
Верховна Рада України. 
2. http://www.kmu.gov.ua/ 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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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».  
16. http://www.lviv.uar.net/~msvitu/ 
Журнал «Медицина світу”. Містить повнотекстові статті з медичних тем. Перелік 
конференцій. Статті в форматі PDF. 
17. http://www.merck.com/pubs/mm_geriatrics 
Повнотекстова он – лайнова публікація з геріатрії. (Англ. мовою). 
18. http://www.pharmateca.ru/ 
“Фарматека” – незалежний медико-фармацевтичний журнал  для професіоналів. 
19. http://www.medlinks.ru/ 
MedLink. Один із повних каталогів медичних ресурсів. 
20. http://medicine.itl.net.ua/ 
Електрона медична бібліотека. Електронні версії журналів. Автореферати 
дисертацій. Анотації монографій. Матеріали конференцій, симпозіумів. 
21. http://www.medi.ru/doc 
Повнотекстові монографії з медицини. 

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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22. http://journals.medi.ru/default.htm 
Повнотекстові статті з медицини. 
23. http://www.mif-ua.com/archive/article/5705 
Газета  «Новости медицины и фармации». 
24. http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmacevticheskij_menedzhment/farmacevtiches
kaja_deontologija/formirovanie_ehtiki_i_deontologii_v_farmacii/23-1-0-86. 
Экономика фармации. Организация деятельности аптеки. 
25. http://readbookz.com/books/159.html  
Конспект лекцій «Етика» 
26. http://townbookie.com/book/110-etika-dilovogo-spilkuvannya-pidruchnik-
gricenko-t-b.html 
Етика ділового спілкування: електронний підручник. 
 

http://www.mif-ua.com/archive/article/5705
http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmacevticheskij_menedzhment/farmacevticheskaja_deontologija/formirovanie_ehtiki_i_deontologii_v_farmacii/23-1-0-86
http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmacevticheskij_menedzhment/farmacevticheskaja_deontologija/formirovanie_ehtiki_i_deontologii_v_farmacii/23-1-0-86
http://readbookz.com/books/159.html
http://townbookie.com/book/110-etika-dilovogo-spilkuvannya-pidruchnik-gricenko-t-b.html
http://townbookie.com/book/110-etika-dilovogo-spilkuvannya-pidruchnik-gricenko-t-b.html
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