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«Етичні проблеми в медицині» закладає фундамент для формування в подальшому наступних 
програмних результатів навчання згідно з Стандартом вищої освіти України додипломної підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності «Медицина».

Дисципліна «Етичні проблеми в медицині» пов’язана з такими дисциплінами як: біологія, анатомія 
людини, фізіологія людини, вікова анатомія та фізіологія, загальна теорія здоров’я, основи здорового 
способу життя, екологія, гігієна, психологія, безпека життєдіяльності.

Метою викладання  навчальної дисципліни «Етичні проблеми в медицині» є усвідомлення студен-
тами ролі медичної етики як комплексної, інтегративної дисципліни в системі сучасної  вищої 
медичної освіти, практичного значення біотичних підходів у системі охорони здоров’я та сучасній 
культурі соціуму; формування в студентів знань, умінь і компетенції для захисту від небезпек 
природного, техногенного, соціального походження та створення комфортних умов для життєдіяль-
ності людини, формування знань щодо моральної сторони діяльності людини в медицині.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Етичні проблеми в медицині»   є:
− використання у своїй майбутній практичній діяльності правових, технічних, природоохоронних, 
профілактичних та освітньо-виховних заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпечних 
умов існування людини в сучасних умовах, знання законів, принципів і правил регулювання профе-
сійної поведінки медичних працівників та дослідників, що сприяють безпеці використання нових 
медичних технологій та запобігають нанесенню шкоди людині, її потомству, усьому людству і 
біосфері в цілому, формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, інтереси яких 
завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки або суспільства;
− створити у студентів систему знань про здоровий спосіб життя, глибокі переконання в необхідно-
сті його дотримання особистістю та розуміння головних проблем, що пов’язані із упровадженням 
його в життя;  
− навчити організовувати роботу щодо формування здорового способу життя, свідомого та відпові-
дального ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я нації.  
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У результаті вивчення дисципліни «Етичні проблеми в медицині»   студент повинен:
Знати:
• Історію становлення та основні чинники виникнення медичної етики та біоетики.
• Предметне поле біоетики та медичної етики.
• Співвідношення та взаємозв’язок медичної (професійної) етики та біомедичної етики.
• Принципи і правила біоетики та медичної етики.
• Закономірності розвитку, зміцнення, збереження та відновлення здоров’я людини.
• Специфіку особистості пацієнта, його патології здоров’я, оточення, зв’язків між цими різними 
факторами, що дозволяє оцінити втрату автономності людини у всіх аспектах її життя.
• Етичні основи професійної діяльності лікаря.

 

Результати навчання4

3

2



3 кредити /  90 академічних годин
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• Етичні проблеми медико-біологічних експериментів.
• Принципи конфіденційності (лікарська таємниця) їх медико-етичні та правові аспекти;  
• Етичні та правові проблеми клінічних випробувань лікарських препаратів та медичних 
технологій.
• Медико-етичні проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

Вміти:
• розкрити місце біомедичної етики загальній структурі та історії людського знання;
• обґрунтувати зв'язок розвитку біомедичних підходів з розвитком біомедичних та гуманітарних 
знань;
• інтерпретувати біомедичні принципи та правила, національні та міжнародні документи з 
біоетики та біомедичної етики та прав людини («Етичний кодекс лікаря України» (2009 р.), 
«Загальна декларація прав людини» (1948 р.), «Міжнародний кодекс медичної етики» (1949-1983 
рр.), «Токійська декларація» (1975 р.), «Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з 
використанням досягнень біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину) 
(1996-2005 рр. та ін.).
• застосовувати принципи та правила медичної етики при вирішенні «медичних казусів» у 
майбутній професійній діяльності та особистому житті.
• обґрунтовувати необхідність для сучасної людини набуття знань, вмінь і навичок збереження і 
зміцнення здоров’я;   
• визначати основні чинники формування здорового способу життя, обирати доцільні для індивіда 
форми і методи формування фізичного, психічного і духовного здоров’я. 

Результати навчання4
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ЛЕКЦІЯ 1. Медична етика як філософська галузь медицини. 
Визначення, завдання, теоретичні основи та історія розвитку предмету.
Особливості сучасної науки і медицини. 
Визначення, предмет і задачі медичної біоетики.
Історичні етапи розвитку медичної біоетики.
-модель Гіпократа і принцип “не нашкодь”.
-модель Парацельса і принцип “роби добро”.
-деонтологічна модель і принцип “дотримання обов’язку”.
-біоетика и принцип “поваги прав і гідності людини”.
Теоретичні аспекти, норма і правила біомедичної етики в структурі фунда-
ментальних, прикладних і медико-біологічних наук.
Суть міжнародних декларацій з питань медичної етики, біоетики (Женевська 
декларація (1948), Гельсінська (1964) і Токійська (1975) декларації).
Роль біоетики в становленні національної системи охорони здоров’я України.

РОЗДІЛ 1. Етичні основи збереження здоров’я людини.

Структура дисципліни6
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ЛЕКЦІЯ 2. Здоров’я людини як медико-біологічна та соціальна категорія.
Формулювання поняття здоров’я. Рівні здоров’я. Індивідуальне здоров’я та 
здоров’я населення. Тріада «здоров’я-здоровий спосіб життя-культура 
здоров’я». Проблема культури здоров’я. Діалектична єдність 
«здоров’я-хвороба».
Суспільно значущі показники здоров’я. Концепція людського розвитку. 
Індекс людського розвитку (ІЛР). Значення цілісного підходу до розуміння 
сутності здоров’я та суміжних з ним понять

ЛЕКЦІЯ 3. Права людини як джерело етичних принципів в медицині.
Комітети з етики та їх роль в ухваленні рішення про біомедичне дослідження.
Біоетичні комітети в Україні. Основні принципи державної політики в галузі 
біоетики.
Етичні принципи поваги прав та гідності людини. Принцип поваги автономії 
особистості. Автономія особистості. Біоетика і принцип поінформованої 
згоди.
Медичне право як е галузь українського права. Медична діяльність. Медична 
допомога та медична послуга.

2

ЛЕКЦІЯ 4. Етичні основи професійної діяльності лікаря.
Моделі взаємовідносин лікаря і пацієнта: Модель технічного типу, модель 
сакрального типу.
Співпраця лікаря і хворого: підтримка, розуміння, пошана, співчуття.
Етичні проблеми співпраці з хворими, з якими важко налагодити 
взаємовідносини.
Ятрогенії в медицині.

2

2

ЛЕКЦІЯ 5. Етичні проблеми медико-біологічних експериментів.
Поняття «експеримент». Види експериментів. Вівісекція. Історія дослідів над 
тваринами.
Сфери проведення дослідів над тваринами.
Прикладні дослідження. Ксенотрансплантація.
Токсикологічні досліди.
Метаболічні досліди.
Тестування медикаментів.
Етичність дослідів на тваринах.
Основні етичні принципи у цій сфері. «Європейська конвенція про захист 
хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших 
наукових цілей».

Тема 1. Медична етика, біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони 
здоров’я.
Теоретичні аспекти, норма і правила біомедичної етики в структурі 
фундаментальних, прикладних і медико-біологічних наук.
Суть міжнародних декларацій з питань медичної етики, біоетики (Женевська 
декларація (1948), Гельсінська (1964) і Токійська (1975) декларації).
Роль біоетики в становленні національної системи охорони здоров’я України.

Кількість 
годин
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Тема 2. Етичні основи професійної діяльності лікаря.
Взаємини між медичними співробітниками та пацієнтами.
Моделі взаємовідносин лікаря і пацієнта.
Стиль відносин – співпраця.
Варіанти нелегких взаємовідносин з хворими.
Лікарська таємниця.
Особистість лікаря.
Лікарські помилки. Ятрогенії.
Медико-етична відповідальність в медицині.

Тема 3. Етичні та правові проблеми репродукції людини, генетичних 
технологій, трансплантології та трансфузіології крові.
Біоетичні та соціальні проблеми медичної генетики, генної інженерії і генної 
терапії, генетичних технологій модифікацій природи людини та тварин.
Правові проблеми медичної генетики, генної інженерії і генної терапії, 
генетичних технологій модифікацій природи людини та тварин.
Біобезпека медичної генетики, генної інженерії і генної терапії, генетичних 
технологій модифікацій природи людини та тварин.
Медико-етичні проблеми клонування людини та тварин.
Біоетичні аспекти та біобезпека в хірургії, трансплантології та 
трансфузіології.

Тема 4. Етичні та правові проблеми ВІЛ-інфекції та інших соціально 
небезпечних інфекцій, медичної психології та психіатрії.
Перспективи соціально-небезпечних інфекцій в Україні. Проблема СНІДу в 
Україні та його суспільний резонанс. Вимоги медичної етики по відношенню 
до ВІЛ-інфікованих.
ПрофілактикаВІЛ-інфікування: етичні питання.
Етичні питання, які виникають у зв’язку з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу.
Етичні та правові документи не допускають дискримінацію по відношенню 
до ВІЛ- інфікованих та хворих на СНІД.
Причини неблагополуччя з туберкульозу в Україні. ДОТС-стратегія, 
перспективи застосування цієї стратегії в Україні.
Проблемні питання парентеральних гепатитів В та С. Моральні, етичні та 
фахові норми в професійній діяльності лікаря при роботі із 
соціально-небезпечними захворюваннями.

Тема 5. Етичні проблеми болю, страждання, реабілітації та евтаназії.
Історична та соціальна еволюція поглядів на проблему вмирання, реанімацію 
та смерть.
Визначення і критерії смерті.
Моральні та правові принципи сучасної інтенсивної терапії та реаніматології.
Особливості паліативного догляду за хворими, захист осіб, які страждають на 
психічні захворювання.
Морально-етична та правова оцінка самогубства.
Історичні погляди на евтаназію, види евтаназії.
Медико-етичні і правові проблеми пасивної та активної евтаназії.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ Кількість 
годин
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ЛЕКЦІЯ 6. Медико-етичні проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності 
людини.
Суть економічний вигоди БЖД: для суспільства в цілому, фірми 
(підприємства), окремої людини. Терміни  і  визначення: «небезпека»,  «фактор 
небезпеки», «джерело небезпеки», «безпека». Етапи розвитку наукового 
напрямку «Безпека життєдіяльності». Розвиток БЖД на сучасному етапі.
Основна мета та завдання напрямку БЖД. Таксономія небезпек.
Визначення поняття "ризик". Різниця  між  «нещасним випадком»,  «травмою», 
«захворюванням» і «катастрофою».  
Різниця індивідуального і соціального ризику.  
Умови, необхідні для виникнення НС.
Принципи, методи, засоби забезпечення безпеки.

ЛЕКЦІЯ 7. Медико-етичні проблеми природних небезпек, характер їх проявів 
і дії на людей та об’єкти економіки.
Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх 
вражаючих факторів, номенклатура та одиниці виміру. Комплекс заходів з 
запобігання природних НС та організації дій щодо усунення їхніх негативних 
наслідків.
Відмінності класифікацій природніх небезпек, загальні закономірності їх 
виникнення.  
Вплив природних небезпек і їх шкідливих чинників на організм людини.
Характеристика тектонічних, топологічних та метеорологічних стихійних 
лих. Наслідки природних небезпек.

ЛЕКЦІЯ 8. Медико-етичні проблеми техногенних небезпек та наслідки їх дії.
Загальні закономірності виникнення та класифікація техногенних небезпек.
Засоби колективного та індивідуального захисту від техногенних небезпек.
Вплив електромагнітних полів та випромінювань на організм людини, доза 
опромінення, класифікація та засоби захисту людини. Вплив електричного 
струму на людину, його можливі наслідки, нещасні випадки, пов'язані з дією 
електричного струму. Дотримання техніки безпеки при користуванні електро-
приладами
Види шуму та вібрації, їх дія на людину.  
Основні принципи забезпечення радіаційної безпеки.
Основні поняття: радіаційна безпека, іонізуюче випромінювання, експозицій-
на доза, поглинута доза, еквівалентна доза, електромагнітне поле, електромаг-
нітне випромінювання, лазерне випромінювання, електробезпека, елек-
трофтальмія,  металізація  шкіри, електроопік, техногенна небезпека.  

Кількість 
годин

РОЗДІЛ 2. Медико-етичні проблеми негативних наслідків після 
реалізації небезпеки на здоров’я людини.

Назва тем лекцій

ЛЕКЦІЯ 9. Медико-етичні проблеми соціально‐політичних небезпек, їхні 
види та особливості.
Класифікація та ознаки соціально – політичних небезпек. Причини 
виникнення соціальних надзвичайних ситуацій: політичних, релігійних, 
економічних, національних.  
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2

2

2

Природно-соціальні небезпеки. Соціальні хвороби. Захворювання, які 
передаються статевим шляхом. СНІД.
Поняття: соціум, суспільство, соціальна група, негативні фактори соціального 
середовища. Джерела соціальних небезпек. Джерела політичних небезпек.
Визначення соціальному конфлікту, тероризму, терористичним актам. 
Розглянути джерела соціальних конфліктів, форми перебігу конфліктів 
(відкрита та закрита). Війна як крайній прояв політичного конфлікту. 
Криміногенна ситуація в Україні. Глобальна злочинність.  
Самозахист у ситуаціях, пов’язаних із насильством. Соціальні небезпеки: 
алкоголізм, куріння, наркоманія. Психічна залежність. Фізична залежність. 
Наркоманія.
Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек НС.

Тема 6. Медико-етичні проблеми безпеки життєдіяльності людини.
Історія розвитку та етапи формування БЖД як науки.
Основні поняття та визначення БЖД.
Аксіома про потенційну небезпеку.
Раціональні режими праці та відпочинку.
Фактори ризику.
Принципи і методи забезпечення БЖД.

Тема 7. Людина в системі “людина – зовнішнє середовище”. Значення 
зовнішнього середовища в системі “людина – зовнішнє середовище”.
Людина як біоенергетична система.
Фактори, що забезпечують життєдіяльність людини.
Функціональні системи організму.
Раціональні режими праці та відпочинку.
Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров‘я 
людини.
Фізичні фактори.
Біологічні фактори.
Хімічні фактори.
Психофізіологічні чинники.

Тема 8. Медико-етичні проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності 
людини. Фактори, що забезпечують стабільність здоров'я. Фактори ризику та 
групи ризику.  Поняття про спосіб життя, його особливості у сучасних 
умовах.  Оздоровчі традиційні та нетрадиційні системи, методи оздоровлення. 
Способи загартування організму.  Визначення та різновиди шкідливих 
звичок.Механізм згубного впливу алкоголю на організм людини.
Механізм згубного впливу тютюнопаління на організм людини.
Механізм згубного впливу наркотиків на організм людини.
Загроза особистій та суспільній життєдіяльності при їх застосуванні.
Методи протидії залученню до шкідливих звичок.

Кількість 
годин

Кількість 
годин

Назва тем лекцій

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

SYLLABUS
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Тема 9. Медико-етичні проблеми безпеки харчування.
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.
Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами.
Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському 
господарстві.
Принципи захисту продуктів харчування від забруднення хімічними речови-
нами.

Тема 10. Медико-етичні проблеми безпеки життєдіяльності та охорони праці 
медичних працівників.
Поняття про професійну шкідливість, перелік шкідливих медичних професій 
та посад.  
Професійні шкідливості при роботі лікаря-рентгенолога, радіолога, лікаря 
ультразвукової діагностики.  
Запобігання шкідливим впливам на організм лікаря під час здійснення ним 
професійної діяльності. Посадові інструкції, що регламентують безпеку 
професійної діяльності лікаря.  
Процес створення та випробування генетично модифікованих організмів: 
небезпека для дослідника та суспільства в цілому. Регулювання генетичноін-
женерної діяльності. Проект Закону України «Про державну систему біобез-
пеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично 
модифікованих організмів».

Підготовка до практичних занять.

Кількість 
годин

Кількість 
годин

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

12

13

SYLLABUS

30Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

3Основні біоетичні конфлікти в контексті виявлення ВІЛ-інфекції, надання 
медичної допомоги і профілактики.

3
Біоетичні проблеми клінічних випробувань та наукових досліджень в 
контексті ВІЛ-інфекції. Програми боротьби з ВІЛ-інфекцією в Україні в 
контексті охорони прав людини.

3

3

Декларація про планування родини. Заява про права жінки на використання 
контрацепції.

Психосоматична концепція медицини. Біоетичні проблеми медичної ʼ
психології.



SYLLABUS

1) Медична етика і становлення національної системи охорони здоров'я в Україні. Предмет і основи 
біоетики.
2) Медико-етична та правова оцінка штучного аборту. Міжнародні регламентуючі документи. 
Гідність і недоторканість людського життя з момента його запліднення до природної смерті.
3) Медико-етичні, соціальні та правові проблеми репродукції людини і нових репродуктивних 
технологій.
4) Біоетичні та правові проблеми евтаназії й суїциду за сприяння лікаря.
5) Медико-етичні проблеми клонування людини і тварин.
6) Стосунки хворого з персоналом лікувальних закладів і сім’єю. Роль сім’ї у прийнятті медичних 
рішень.
7) Поняття про значення ВIЛ-iнфекцiї та захворювання на СНIД у практицi лiкаря.  Можливі шляхи 
потрапляння бiологiчного матеріалу вiд ВIЛiнфiкованого до організму медичного працiвника.  
8) Поняття про «медичну аварiю» та подальші заходи. Антиретровiрусна програма.  
9) Профiлактика iнфiкування та iмунопрофiлактика при контакті лiкаря з бiологiчними матеріалами 
хворого на вiрусний гепатит. 
10) Туберкульоз в Україні та світі. Потенцiйна професiйна небезпека лікаря-фтизіатра та профi
лактичнi заходи.  

Перелік питань, який повинен засвоїти студент 
при вивченні навчальної дисципліни7

Основні проблеми в психіатрії, що підлягають біотичній і правовій 
оцінці.

Кількість 
годинПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

3

3

Біоетичні та правові проблеми співіснування «традиційної» та «нетрадицій-
ної» медицини.  

3
Біоетичні та правові проблеми репродукції людини, генетичних технологій, 
трансплантології та трансфузіології крові.

3

3

3

2

3

Біоетичні проблеми генетичного консультування та генної інженерії. 
Загальна декларація про геном людини та права людини.

Біоетичні проблеми паліативної та реабілітаційної медицини. Венеціанська 
декларація про термінальний стан. Біоетика завершальної фази життя. 
Сіднейська декларація відносно констатації факту смерті.

Індивідуальна самостійна робота студента.
Перелік тем для індивідуальної самостійної роботи:
1. Проблеми здоров’я сучасної людини та шляхи їх розвязання.
2. Здоров’я дитини та шляхи його формування, збереження та зміцнення.
3. Етичні проблеми вегетаріанства як системи харчування.

Основи біоетичної оцінки морального статусу плода та початку життя, 
конфліктів між матір’ю та плодом.

Підготовка до залікового контролю засвоєння знань.
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8 Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

Загальна система оцінювання дисципліни
Поточна успішність студентів оцінюється за 4-и бальною шкалою (2; 3; 4; 5) на кожному практич-
ному з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. Студент має 
отримати оцінку з кожної теми для подальшої конвертації оцінок у бали за багатобальною 
(200-бальною) шкалою.

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності:
Відмінно («5») – студент правильно відповів на 90-100% запитань. Розв’язує ситуаційні задачі 
підвищеної складності, вміє узагальнити матеріал.
Добре («4») - студент правильно відповів на 70-89% запитань. Володіє необхідними практичними 
навичками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.
Задовільно («3») - студент правильно відповів на 50-69% запитань. Володіє лише обов'язковим 
мінімумом методів дослідження.
Незадовільно ( «2») - студент правильно відповів на 50% запитань. Під час відповіді і демонстрації 
практичних навичок робить значні, грубі помилки.

Система оцінювання та вимоги

SYLLABUS

11) Медична біоетика і становлення національної системи охорони здоров'я в Україні.
12) Медико-етична та правова оцінка штучного аборту. Міжнародні регламентуючі документи.  
13) Гідність і недоторканість людського життя з момента його запліднення до природної смерті.
14) Медико-етичні, соціальні та правові проблеми репродукції людини і нових репродуктивних 
технологій.
15) Біоетичні та правові проблеми евтаназії й суїциду за сприяння лікаря.
16) Медико-етичні проблеми клонування людини і тварин.
17) Стосунки хворого з персоналом лікувальних закладів і сім’єю. Роль сім’ї у прийнятті медичних 
рішень.
18) Аксіома про потенцiйну небезпеку. Класифiкацiя небезпек.  
19) Особливостi стану екологiчної безпеки України. Комплексна оцiнка ризику впливу антропоге-
ниих чинникiв на безпеку та здоров'я людини.  
20) Поняття про здоров'я людини як медико-бiологiчну та соцiальну категорiю та його духовний, 
психiчний, фiзичний, соцiальний аспекти.  
21) Профiлактика iнфiкування та iмунопрофiлактика при контакті лiкаря з бiологiчними матеріала-
ми хворого на вiрусний гепатит.  
22) Туберкульоз в Україні та світі. Потенцiйна професiйна небезпека лікаря-фтизіатра та профi
лактичнi заходи.  

Перелік питань, який повинен засвоїти студент 
при вивченні навчальної дисципліни7

8
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Оцінювання самостійної роботи студентів з підготовки до аудиторних практичних занять здійсню-
ється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Семестровий залік оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) та 200-бальною 
шкалою шляхом визначення середнього арифметичного поточних оцінок за кожне практичне 
заняття за 4-и бальною шкалою, та її наступної конвертації у бали 200-бальної шкали. Мінімальна 
кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 120.
Підсумковий контроль знань з дисципліни «Етичні проблеми в медицині» здійснюється у формі 
заліку. Залік з дисципліни проводиться у вигляді усного опитування та тестової роботи згідно з 
питаннями складеними відповідно до пройденого матеріалу.
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf

Система оцінювання та вимоги

До семестрового підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 
завдань, передбачених навчальним планом на семестр відповідно до навчальної дисципліни, 
відвідали всі заняття, передбачені навчальним планом, мають середній бал за поточну навчальну 
діяльність не менше «3» (за 120-бальною шкалою).
 https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf

Умови допуску до підсумкового контролю 

SYLLABUS

Для досягнення цілей навчання та успішного проходження курсу, необхідно з першого дня активно 
включитися в роботу, регулярно відвідувати лекції, попередньо готуватись до практичного заняття, 
не спізнюватися і не пропускати заняття, приходити на заняття одягненим у медичний халат, 
виконувати всі необхідні завдання і працювати щодня над самовдосконаленням, вміти працювати з 
партнером або в складі групи, звертатися за допомогою і отримувати її, коли Ви її потребуєте.
На заняттях студенти повинні виключити можливість користування мобільним телефоном, планше-
том чи іншими мобільними пристроями, не вдаватися до списування та плагіату, дотримуватись 
співпраці та солідарності викладача та студентів, звертатись до викладача в допомозі організації та 
консультації з наукової, пошукової та дослідницької роботи, брати участь у наукових гуртках;
Викладач у свою чергу повинен забезпечити повне виконання навчально-тематичного плану є 
обов’язковим, не спізнюватися на лекційні та практичні  заняття, об’єктивно оцінювати знань та 
практичні вміння студентів. Важливо не допускати жодних проявів корупційної діяльності. Важли-
во не допускати упереджене ставлення і дискримінацію незалежно від раси, етнічної приналежності 
та релігійних переконань.

Політика дисципліни10

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання диферен-
ційованого заліку з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостій-
ної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни i прово-
диться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.
 https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf
 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну11
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf

11 Політика дотримання академічної доброчесності

Базова (основна)
1.Конституція України.
2.Основи законодавства України про охорону здоров’я.
3.Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
4.Основи біоетики та біобезпеки : підручник [для студентів вищих навч. закладів-мед. ун-тів, ін-тів й 
акад.] / О. М. Ковальова, В. М. Лісовий, Т. М. Амбросова, В. І. Смирнова. - К. : Медицина, 2017. - 392 
с.  
5.Біоетика та біобезпека : [національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закла-
дів IV рівня акредитації] / Валерій Миколайович Запорожан, Микола Леонідович Аряєв. - К. : 
Здоров'я, 2013. - 455 с.
6.Основи біоетики та біобезпеки : навчальний посібник для студентів закладів вищої медичної освіти 
/ В. М. Бобирьов, В. М. Дворник, Т. О. Дев'яткіна та ін. - Вінниця : Нова Книга, 2020. - 243 с.
7.Завалюк А.Х. Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні /А.Х.Завалюк, Г.Х.Кривда, 
І.О.Юхимець. – Одеса, 2008. – 191 с.
8.Гігієна та екологія: підручник/ В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, Н.В. Мережкіна та ін. за заг.ред. В.Г. 
Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2020 – 472 с.
9.Hygiene and Ecology: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів: англ.мовою/ 
за ред. В.Г. Бардова – 2-ге вид., оновл. – Вінниця: Нова книга, 2018. – 688 с.: іл.
10.Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я. Навчальний посібник. 5-е видання, 
виправлене та доповнене. - К., Арістей, 2008. - 616с.  

Допоміжна
1.Болторович З. Є. Народна медицина українців. – К., 1990. – 207 с.  
2.Брегг Поль Здоровье и долголетие. – М., 1996. – 416 с. Спок Б. Ребенок и уход за ним. – М., 1971. – 
456 с.
3.Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - К.: Вища школа, 1983. – 320 с.
4.Гончаренко М. С. Валеологія в схемах. – Харків, 2005. – 187
5.Козирева О. І. Тютюновий дим – отрута. – К., 1980. – 45 с.  
6.Булич Е. Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посібник. – К., 1997.  
Грибан В.Г. Валеологія: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 214 с.
7.Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навчаль-
ний посібник. - К.: Здоров'я, 1999. - 694 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. http://www.bobath.org.uk
2. https://moz.gov.ua/
3.http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/ESPAD-ForWEB.pdf 
4. http://aupam.narod.ru/pages/medizina/nov_inn_teh/page_01.htm
5. http://www.kachesov.ru/index-1.html
6. www.bioness.com/.../Vector_Gait_and_Safety_System.php
7. http://rrcdetstvo.ru/metods/locomat
8. http://medicaltaping.ru/ru/http://kinesislife.ua/ua/napravleniya/kineziotejping/  

Рекомендовані джерела інформації12
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Щоб бути успішним у навчанні та самонавчанні , підготуйте себе до цього, формуючи такі звички:
• Будьте вимогливими до себе. Відповідальність – це усвідомлення того, що для досягнення успіху 
ви самі маєте визначити свої пріоритети, розподілити час і ресурси.
• Розташуйте пріоритети відповідно до ступеня складності матеріалу.
• Спочатку зрозумійте інших , а потім намагайтеся , щоб зрозуміли вас.
 
Якщо ви будете цілеспрямовані та наполегливими в навчанні, успіх гарантовано!

Поради з успішного навчання на курсі13


