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Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІОЕТИКА» 

освітній ступінь “бакалавр” 

спеціальність «223 Медсестринство» 

освітньо-професійна програма «Сестринська справа» 

 

Метою вивчення дисципліни є: 

пошана гідності людини як особистості та її розвитку в духовній, душевній і 

тілесній інтегральності; збереження людського життя від моменту запліднення до 

природної смерті; висвітлення теоретичних положень та практичних рекомендацій 

щодо зміни в оцінці стану здоров’я населення, соціальної справедливості та 

соціоетичних зобов'язань, стосунків між медичними працівниками, пацієнтом та його 

родиною; виховання здорового способу життя.  

 

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної 

дисципліни: 

інтегральна: бакалавр медсестринства здатний вирішувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі охорони здоров’я із застосуванням положень, 

теорій та методів фундаментальних, медичних і клінічних наук, що передбачає 

проведення досліджень та / або здійснення інновацій, характеризується 

невизначеністю умов і вимог; 

загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

спеціальні: здатність спілкуватися з пацієнтами як з людьми, котрі потребують 

християнського милосердя; володіння навичками дефініції понять християнської 

етики і моралі; здатність володіти практичними навичками раціонального аналізу 

етичних проблем та їх практичного альтернативного вирішення; здатність відповідати 

за власні рішення. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:  

під час професійної діяльності та проведенні медичних і біологічних досліджень. 

 

Зміст дисципліни (теми):  

1. Історичні корені біоетики. Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики. 

Філософські засади біоетики. Стан і перспективи розвитку біоетики в Україні. 



2. Біоетичний аспект боротьби з алкоголізмом. Тютюнозалежність як біоетична 

проблема. 

3. Проблеми профілактики наркоманії та реабілітації і ресоціалізації наркозалежних. 

СНІД – пандемія ХХІ ст. 

4. Інформована згода та експериментування над людиною. Маніпуляції з психічним 

здоров’ям людини. Біоетика і трансплантація органів. 

5. Право на життя від моменту запліднення. Аборт з погляду персоналістичної етики. 

Контрацепція та її альтернатива – природні методи розпізнавання днів плідності. 

6. Репродуктивні технології – технології життя чи смерті? Клонування людини – 

досягнення чи небезпека? 

7. Проблеми евтаназії в контексті біоетики. Альтернатива евтаназії – паліативне 

лікування. 

 

Викладацький склад: 

Пукаляк Леся Тарасівна, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 
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