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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Шифр дисципліни в 
ОНП

ОК 10 https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiva/osvitni-
Drohramv

Викладачі д.мед.н., проф. Купновицька І.Г 
к.мед.н., доц. Калугіна С.М.

Електронна сторінка 
кафедри

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedrv/kafedra-
klinichnoi-farmakolohii-i-klinichnoi-farmacii

Контактний телефон 
кафедри

+380342-525-977

E-mail кафедри clinfarm@ifnmu.edu.ua
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 3,0 кредити ЄКТС
Мова навчання Українська
Посилання на 
навчально-методичні 
ресурси кафедри

https://ifnmu.sharepoint.eom/KKFiF/Shared%20Documents/Forms/A
llItems.asDx?viewDath=%2FKKFiF%2FShared%20Documents&id=
%2FKKFiF%2FShared%20Documents%2F%D0%9F%D0%86%D0
%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0
%90%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0
%D0%86%D0%92%20%D0%A4%D0%86%D0%9B%D0%9E%D0
%A1%D0%9E%D0%A4%D0%86%D0%87%20%28PhD%29&view
id=09876357%2D673e%2D44aa%2D8613%2Dbcf30104d132

Матеріально-технічне
забезпечення

Обладнані навчальні кімнати кафедр, які забезпечені 
мультимедійними засобами та під’єднані до мережі Wi-Fi 
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna informacia/ kafedri/klinic
hnoi farmakolohii i klinichnoi farmacii/files/materialino tehn zabe
zpechennia.pdf

Консультації для 
здобувачів

Вівторок - з 16:00 до 17:30 на базі ОККЦ, 3 поверх, навчальна 
кімната № 1 (вул. Гетьмана Мазепи, 114)
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2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Біоетика» вивчається здобувачами освітньої кваліфікації 

«Доктор філософії» підготовки фахівців третього рівня кваліфікації за спеціальністю 226 -  
Фармація, промислова фармація у першому та другому семестрі першого року навчання; 
забезпечує здатність особи із ступенем доктора філософії розв’язувати біоетичні проблеми у 
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, а також проводити власне 
наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення, керуючись знаннями категорій та принципів біоетики.

Дисципліна спрямована на здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для 
формування системного наукового світогляду, виконання оригінального наукового 
дослідження, отримання нових фактів та їхнього впровадження у національний та 
міжнародний освітньо-науковий простір, у практичну фармацію та інші сфери життя, 
виховання глибокої переконаності в необхідності неухильного дотримання етичних і 
моральних норм, правил і принципів у науковій і професійній діяльності.

Навчальна дисципліна «Біоетика» інтегрується з дисциплінами циклу загально- 
наукової підготовки, такими як філософія науки, академічна доброчесність, педагогіка та 
викладацька практика. В аспекті змістового наповнення біоетика тісно пов’язана з 
наступними дисциплінами: методологія проведення наукових досліджень; основи
патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій; менеджмент у фармації; 
сучасна фармацевтична розробка.

3.МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання навчальної дисципліни «Біоетика» є формування знань щодо 

моральності в професійній діяльності фармацевта, законодавчого регулювання медичних 
втручань, захисту прав пацієнтів, оволодіння методологією біоетичного підходу до 
проведення доклінічних досліджень, отримання відповідної інформації стосовно біологічних 
та медичних ризиків при виконанні науково-дослідної роботи, глибокого розуміння 
міжнародних та національних правових документів, що регламентують практичну та наукову 
діяльність у галузі фармації.

Цілі навчальної дисципліни:
-довести до здобувачів інформацію стосовно етичного регулювання сучасної науки 
відповідно до положень та рішень міжнародних конференцій, конвенцій та декларацій, 
ВООЗ, ООН та законів України і імплементації цих стратегій в галузь охорони здоров’я;
- сформувати біотичну концепцію сучасного фармацевта в системі «фармацевт-суспільство»;
- передбачати наслідки порушень валеологічних основ формування здорового способу життя 
та їх вплив на безпеку життєдіяльності людини;
- формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, інтереси яких завжди 
повинні оцінюватися вище від інтересів науки або суспільства;
- формування вміння ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, що виникають на 
стику медицини, фармації, філософії та юриспруденції, визначати конкретні шляхи їхнього 
розв’язання;
- надати здобувачам знання, що дозволяють здійснювати наукові дослідження на основі 
положень належної фармацевтичної практики;
- формування вміння користуватися принципами нооетики для запобігання глобальній 
екологічній кризі, яка може набути катастрофічного і необоротного характеру.

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ
Дисципліна «Біоетика» спрямована на оволодіння здобувачами компетентностями, 

освоїти програмні результати навчання та практичні навички зазначеними у Робочій 
програмі з дисципліни, з якою можна ознайомитись за покликанням:
https://ifnmu.sharepoint.com/KKFiF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FK
KFiF%2FShared%20Documents&viewid=09876357%2D673e%2D44aa%2D8613%2Dbcf30104d1
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
5.1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

Лекції Прак
тичні

заняття

Самос
тійна

робота

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Методологічні та соціальні аспекти біоетики

Біоетика: предмет, задачі, принципи і історія розвитку 
біомедичної етики, нооетики. Біоетика і становлення 
національної системи охорони здоров’я в Україні.

2 4 6

Соціальна справедливість, проблеми 
транскультуральної етики і соціоетичні зобов'язання. 
Біоетичні та правові проблеми співіснування 
„традиційної" та „нетрадиційної" медицини.

7

Біоетичні аспекти виховання поваги до здорового 
способу життя. Здоровий спосіб життя як умова його 
тривалості, фізичного і духовного розвитку. Людина і 
хвороба. Хвороба як переживання і поведінка людської 
особистості.

7

Вартість життя та здоров’я людини. Біологічний та 
антропологічний статус ембріону людини. Гідність і 
недоторканість людського життя з моменту його 
запліднення до природної смерті.

2

Біоетична оцінка морального статусу плода та початку 
життя. Біоетичні проблеми штучного аборту.

- 4 5

Напрямки і методи біоетики - - 8

Усього годин - 45/ кредитів ECTS - 1,5 4 8 33

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти біоетики

Біоетичні аспекти науково-дослідницької роботи: 
експеримент та клінічні дослідження. Принципи 
доказової медицини та їх біоетична оцінка.

2

Основи професійних комунікацій у медицині з позицій 
біоетики.

2 - -

Взаємини між медичними співробітниками, пацієнтом 
та його родиною. Біоетична та правова оцінка лікарської 
помилки та ятрогенії.

4 4

Біоетичні аспекти та біобезпека впливу навколишнього 
середовища на людину. Біоетичні аспекти 
агротехнологій. Основи біоетичної оцінки та контролю 
генетичних технологій.

4
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Біоетичні проблеми болю, страждання, реабілітації та 
евтаназії. Біоетичні аспекти паліативної медицини.

2 4 4

Біоетичні аспекти трансплантології та трансфузіології 
крові. Міжнародні та національні етично-правові акти в 
галузі трансплантології.

5

Основи біоетичних проблем ВІЛ-інфекції та інших 
соціально небезпечних інфекцій. Міжнародне та 
національне регулювання ВІЛ-інфекції.

5

Біоетика в психосоматичній медицині і медичній 
психології. Біоетичні проблеми в психіатрії.

- - 5

Підсумковий модульний контроль - 4 -

Усього годин - 45/ кредитів ECTS - 1,5 6 12 27

Усього годин за модуль - 90/кредитів ЕСТS - 3 10 20 60

5.2. Методи навчання
Методи навчання дисципліни “Біоетика” включають:

1.Традиційні методи навчання: словесні; наочні; практичні.
2.Методи навчально-пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, метод проблемного викладу, частково-пошуковий або 
евристичний метод, дослідницький метод.
3.Методи стимулювання й мотивації науково-пізнавальної діяльності: індуктивні і 
дедуктивні методи навчання, методи стимулювання і мотивації навчання.
4.Методи контролю як методи навчання (контролю з боку викладача, самоконтролю, 
взаємоконтролю, самокорекції, взаємокорекції).

Для оптимізації сприйняття навчального матеріалу пропонується впровадження 
методик, що створюють умови активізації пізнавальної активності здобувачів -  рольова гра, 
командно-орієнтований підхід.

Рольова гра передбачає створення сценарію відповідно до теми, що вивчається. 
Формується завдання, в якому присутня дилема з протилежними поглядами. Учасникам 
навчального процесу пропонуються ролі, у яких вони повинні наводити переконливі докази 
вирішення проблеми, викладати та захищати свої міркування, адаптуватися до конкретної 
ситуації, розглядати її всебічно, що дає можливість тим, хто навчається, глибше розуміти 
навчальний матеріал.

Командно-орієнтований підхід як варіант активного навчання переносить стимулюючі 
акценти з викладача на здобувачів, які набувають вміння працювати в команді та критично 
мислити.
5.3. Система оцінювання

Детальна інформація про систему оцінювання розміщена на електронній сторінці 
кафедри за покликанням
https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KKFiF/Ei CZSB--OdCsikVhvo4dGoB6ECMPXQNNf1K6cS2ZnDzEQ?e=p5UaTK

5.3.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів
Поточна навчальна діяльність оцінюється на практичних заняттях у відповідності з 

конкретними цілями, який включає оцінювання навчальної діяльності тем практичних занять 
і самостійної роботи.
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За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати 120 балів. Одержані бали 
додаються до суми балів, набраних здобувачем за поточну навчальну діяльність.

Максимальна кількість балів в сумі за модуль складає 120 (4 заняття по 30 балів =
120).

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю 
модулю -  60 (4 заняття по 15 балів = 60).
5.3.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі, які виконали всі види 
робіт, які передбачені навчальною програмою, та при вивченні тем набрали кількість балів, 
не меншу за мінімальну (60 балів).

Форма проведення підсумкового модульного контролю стандартизована і включає 
контроль теоретичної і практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку здобувач 
може набрати за ПМК, складає 80 балів. Підсумковий модульний контроль уважається 
зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50 балів.

Конкретні форми контролю:

1) контроль теоретичних знань -  тестові завдання (40 тестів, кожний тест -  1 бал) із бази 
даних (максимальна кількість балів 40, мінімальна - 30).

2) контроль практичних навиків -  розв’язання 2-х ситуаційних задач або моделювання 2-х 
психологічних ситуацій (по 10 балів за кожну, всього 20 балів, мінімальна кількість 10 
балів);

3) відповіді на 2 теоретичні запитання згідно запитань до модуля (по 10 балів за кожне, 
всього 20 балів, мінімальна кількість 10 балів).

6. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ
Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу, протидії 

булінгу, корупції, дотримання академічної доброчесності, ознайомлення з освітніми 
програмами тощо, розміщені на сайті Університету покликанням
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiva/protvdiia-bulinhu 

Процедура відпрацювання та перескладання.
Відвідування здобувачами всіх занять є обов’язковим. Пропущені заняття 

відпрацьовуються відповідно до Положення про організацію відпрацювання здобувачами 
освіти пропущених занять у ІФНМУ ( https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatvvni-dokumentv ).

Пропущені заняття мають бути відпрацьовані здобувачем упродовж 1 місяця в 
індивідуальному порядку. Відпрацювання відбуваються на кафедрі (на базі ОККЦ, вул. 
Гетьмана Мазепи, 114, навчальна кімната № 1) кожного вівторка з 16.00 до 17.30.

Здобувач, який не набрав мінімального балу з поточної успішності чи має 
невідпрацьовані пропущені заняття, до складання ПМК не допускається.

Здобувачі, які не склали підсумковий модульний контроль, мають право на його 
перескладання не більше двох разів: уперше -  упродовж 10 днів після завершення 
відповідного модуля, удруге -  комісії, яку призначає завідувач кафедри, упродовж 10 днів 
після першого повторного складання.

Акценти на академічній доброчесності, правилах поведінки.
Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної доброчесності (Правила 

внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ, Кодекс академічної 
доброчесності ІФНМУ, Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatvvni -dokumentv) . Не допускаються списування, 
використання різного роду програмних засобів, підказки. Недопустимими є запізнення на 
заняття та пропуски без поважних причин; користування мобільним телефоном, планшетом
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чи іншими мобільними пристроями під час опитування. Заохочується активність, 
ініціативність, творчий підхід.
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