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1. Мета дисципліни: 

•  формування знань, умінь і компетенції для збереження здоров’я та життя людини 

в сучасних умовах проживання;  

• формування знань, умінь і компетенції для захисту від небезпек техногенного, 

антропогенного, природного походження та створення комфортних умов для 

життєдіяльності людини;  

• формування знань щодо правових та організаційних аспектів охорони праці 

медичних працівників; 

• формування знань щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та 

біології;  

• формування знань щодо збереження живими організмами своєї біологічної суті, 

біологічних якостей, запобігання широкомасштабній втраті біологічної цілісності;  

• формування знань щодо законодавчих документів, які захищають індивідуум, 

суспільство і людство в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в 

практику нових медико-біологічних технологій, виховання глибокої 

переконаності в необхідності неухильного дотримання етичних і моральних норм, 

правил і принципів у своїй практичній діяльності; 

• формування вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки 

зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і суспільства сьогодні й у 

майбутньому. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Вступ до університетських 

студій та історія медицини», «Медична біологія», «Медична та біологічна фізика», 

«Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та 

ембріологія», «Латинська мова». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із історії медицини, медичної 

біології, медичної та біологічної фізики та ін. навчальних дисциплін для рішення 

конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-

методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та 

біобезпеки» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за 

освітньою програмою «Медицина». 

Дисципліна створює засади для наступного вивчення клінічних і гігієнічних 

дисциплін. Закладає основи формування знань, умінь та навичок, які визначаються 

кінцевими цілями програми, необхідних у наступній професійній діяльності. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати навички проведення аналізу та оцінки небезпечних ситуацій;  

2. сформувати у студентів вміння самостійно приймати рішення щодо розробки та 

використання засобів захисту від  небезпек у разі виникнення екстремальних 

ситуацій;  

3. сформувати у студентів вміння використання нормативно-правової бази для 

захисту людини і навколишнього середовища;   

4. сформувати навички розробки заходів і засобів захисту від впливу небезпечних і 

шкідливих факторів;  
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5. сформувати навички прогнозування і попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій, а в разі їх виникнення, запровадження рішучих заходів, спрямованих на 

їх ліквідацію;   

6. сформувати навички 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;   

7. сформувати знання правових аспектів охорони праці медичних працівників;  

8. сформувати знання законів, принципів і правил регулювання професійної 

поведінки медичних працівників та дослідників, що сприяють безпеці 

використання нових медичних технологій та запобігають нанесенню шкоди 

людині, її потомству, усьому людству і біосфері у цілому;  

9. формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, інтереси яких 

завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки або суспільства; 

10.формування вміння ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, що 

виникають на стику медицини, біології, філософії та юриспруденції, та визначати 

конкретні шляхи їхнього розв’язання;  

11.формування основ вміння користуватися новими етичними принципами (тобто 

нооетикою), для запобігання глобальної екологічної кризи, за суттю ноосферної 

кризи, яка може прийняти катастрофічний і необоротний характер. 

 

 Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») 

дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

інтегральної:   

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

загальних: 

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

СК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

СК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних хвороб. 

СК 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  
4. автономність та відповідальність ) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Основні принципи безпеки при 

забезпеченні життєдіяльності 

людини 

 

 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

5 

1.2. Вимоги законодавчих і 

нормативних актів про безпеку 

життєдіяльності, охорону праці 

медичних і фармацевтичних 

працівників 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

10 

1.3. Історичні етапи розвитку 

медичної етики, біоетики та 

нооетики як науки 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

10 

1.4. Біоетичні основи професійної 

діяльності лікаря 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

10 

1.5. Біоетичні та правові проблеми 

клінічних випробувань 

лікарських препаратів та 

медичних технологій 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

підсумкова контрольна 

робота 

5 

2 Вміти    

2.1. Визначати основні принципи 

безпечної життєдіяльності 

людини 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

10 

2.2. Передбачати наслідки порушень 

валеологічних основ формування 

здорового способу життя та їх 

вплив на безпеку 

життєдіяльності людини 

 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

підсумкова контрольна 

робота 

10 

2.3. Робити висновки про наявність 

шкідливих факторів впливу на 

медичних і фармацевтичних 

працівників під час виконання 

ними професійних обов’язків 

 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

10 

2.4. Передбачати негативні наслідки 

впливу небезпечних факторів на 

організм людини 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

10 
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 підсумкова контрольна 

робота 

2.5. Демонструвати володіння 

морально-етичними 

принципами ставлення до живої 

людини, її тіла як об’єкта 

анатомічного та клінічного 

дослідження 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

5 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

5 

3.2. Формулювати висновки щодо 

стану здоров’я населення на 

підставі даних епідеміологічних 

та медико-статистичних 

досліджень 

 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 

1, 2;  

оцінювання презентації; 

підсумкова контрольна 

робота 

5 

4 Автономність та 

відповідальність 

   

4.1. Нести відповідальність за якісне 

та своєчасне виконання 

статистичної обробки та аналізу 

отриманої інформації 

Самостійна 

робота 
Оцінювання презентації  5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 

ПРН 16. Планувати та втілювати 

систему санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів виникнення та 

розповсюдження захворювань серед 

населення. 

 

+  + + +  + +   +  + 

ПРН 17. Аналізувати епідеміологічний 

стан та проводити заходи масової й 

індивідуальної, загальної та локальної 

профілактики інфекційних 

захворювань. 

 +       +       

ПРН 19. Оцінювати вплив 

навколишнього середовища на стан 

здоров`я населення в умовах медичного 

закладу за стандартними методиками. 

 + +   + +  + +  +  + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5, 3.1-3.2 (блок тем Розділу 1)  

– 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.5, 3.1-3.2 (блок тем Розділу 2)  

– 20 балів / 10 балів 

3. Презентації - РН 1.1 – 1.4, 2.1, 2.3 – 2.5, 3.1,3.2, 4.1  – 20 балів / 10 балів 

4. Підсумкова контрольна робота - РН 1.1. – 3.2. – 40 балів / 20 балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх семінарських занять та написання підсумкової 

контрольної роботи. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно, підсумкова контрольна робота проводиться по завершенні лекцій 

та тематичних семінарських занять з Розділу 1, 2.  

Оцінювання презентацій з сучасних питань безпеки життєдіяльності; біоетики та 

біобезпеки проводиться під час тематичних семінарських занять з Розділу 1, 2.  

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

С
ем
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к
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н

я
т
т
я
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н
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у

л
ь

т
а

ц
ії

  

С
а
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о
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ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

*
 

1. Розділ 1. Безпека життєдіяльності  10 12 - 22 

2. Лекція 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 2    

3. Семінарське заняття. Людина в системі «людина – 

зовнішнє середовище». Значення зовнішнього середовища 

в системі «людина – зовнішнє середовище». 

 2   

4. Самостійна робота. 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. 

   4 

5. 
Лекція 2. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 2    

6. Семінарське заняття. Поняття про спосіб життя, його 

особливості у сучасних умовах. Оздоровчі традиційні і 

нетрадиційні системи, методи оздоровлення. Способи 

загартування організму. 

 2   

7. Самостійна робота. Механізм шкідливого впливу на 

організм людини алкоголю, тютюнопаління і наркотиків. 

Загроза особистій та суспільній життєдіяльності при їх 

вживанні. Методи боротьби із шкідливими звичками. 

   4 

8. Лекція 3. Небезпеки,що ведуть до надзвичайних ситуацій, 

заходи зниження їх наслідків. 
2    

9. Семінарське заняття. Природні небезпеки, характер їх 

проявів і дії на людей та об’єкти економіки. Захист 

населення від шкідливих та небезпечних чинників. 

Техногенні небезпеки та наслідки їх дії. Типологія аварій 

на потенційно-небезпечних об’єктах. Захист населення від 

шкідливих та небезпечних чинників. Соціально-політичні 

небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. Алгоритм захисних 

поведінкових реакцій.  

 2   

10. Самостійна робота. Характеристика небезпечних 

патогенних мікроорганізмів. Пандемії, епідемії, масові 

отруєння людей. Особливості забруднення місцевості, 

води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом 

небезпечних хімічних речовин. Типологія аварій на 

хімічно-небезпечних об’єктах. Захист населення від 

шкідливих та небезпечних чинників техногенних небезпек. 

Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в 

натовпі. Фактори, що підвищують індивідуальну 

імовірність наразитись на небезпеку. Психологічна 

надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

Захисні властивості людського організму. Види поведінки 

   4 
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людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, 

властивості. 

11. Лекція 4. Правові та організаційні питання безпеки 

життєдіяльності та охорони праці медичних працівників.  
2    

12. Семінарське заняття. Професійні шкідливості при 

виконанні професійних обов’язків медичних працівників. 
 2   

13. Самостійна робота. 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 обладнання, 

експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках 

   4 

14. Лекція 5. Безпека харчування як складова безпечної 

життєдіяльності людини.  
2    

15. Семінарське заняття. Безпека харчування як складова 

безпечної життєдіяльності людини. 
 2   

16. Самостійна робота. 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. 

   4 

17. Семінарське заняття. Надання першої долікарської 

допомоги потерпілому. 
 2   

18. Модульна контрольна робота 1     2 

19. Розділ 2. Основи біоетики та біобезпеки 10 12 - 24 

20. 

Лекція 6. Біоетика: предмет, мета і задачі в системі 

охорони здоров'я. Історія професійної медичної етики. 

Використання живих істот в біомедичних дослідженнях. 

Етичні та правові аспекти допоміжних репродуктивних 

технологій. Статус ембріона як компонента 

репродуктивних технологій. Етико-правова і медична 

складова застосування стовбурових клітин в медицині. 

2    

21. Семінарське заняття. Етика як «практична філософія». 

Етика в сучасному світі. Мораль як феномен культури. 

Специфіка моральної оцінки вчинку. Мораль, право, 

звичай. Спільне та відмінне. Етичний абсолютизм і 

етичний релятивізм. Проблема загальнолюдських 

моральних цінностей. 

 2   

22. 

Самостійна робота. Концепції академіка В.І.Вернадського 

про біосферу та ноосферу. Дедуктивний аналіз з 

використанням методу утилітаризму. Дедуктивний аналіз з 

використанням методу принципалізму. 

   5 

23. 

Лекція 7. Біоетика і трансплантологія. Історія розвитку 

трансплантації. Проблема комерціалізації трансплантації. 

Етичні проблеми, пов'язані з констатацією смерті людини 

за критеріями смерті мозку. 

2    

24. Семінарське заняття. Етичні проблеми, пов'язані з 

регулюванням процесу експлантації (вилучення) 

донорських органів і (або) тканин людини. Етико-правове 

регулювання посмертної експлантації органів і (або) 

 2   
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тканин людини. Етико-правове регулювання прижиттєвого 

пожертвування органів і (або) тканин людини. Критерії 

розподілу донорських органів. Основні етичні принципи, 

що регулюють трансплантацію органів і (або) тканин 

людини. 

25. 
Самостійна робота. Нормативно-правова база з питань 

трансплантації в Україні і світі. 
   4 

26. 

Лекція 8. Евтаназія в контексті проблеми смерті людини. 

Біоетичні, юридичні та теологічні погляди на проблему 

"легкої" смерті. Біоетичні проблеми паліативної та 

реабілітаційної медицини.  

2    

27. Семінарське заняття. Нормативно-правова база з питань 

трансплантації в Україні. Визначення критерію смерті і 

вмирання у Сіднейській декларації Всесвітньої медичної 

асамблеї. Джек Геворкян – доктор смерть. 

 2   

28. 

Самостійна робота. Особливості надання паліативної 

допомоги дітям. Основні проблеми пов’язані з наданням 

паліативної допомоги в Україні. Хоспіси як варіант 

вирішення проблем термінальної фази життя. 

   5 

29. 

Лекція 9. Клінічні, соціальні і глобальні питання біоетики 

в контексті ВІЛ-інфекції. Біоетичні основи соціально-

правового аспекту ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Наслідки 

епідемії ВІЛ / СНІДУ. Нормативно-правова база України з 

питань ВІЛ-інфекції. 

2    

30. Семінарське заняття. Основні біоетичні конфлікти в 

контексті виявлення ВІЛ-інфекції, надання медичної 

допомоги і профілактики. Біоетичні проблеми клінічних 

випробувань та наукових досліджень в контексті ВІЛ-

інфекції. Програми боротьби з ВІЛ-інфекцією в Україні в 

контексті охорони прав людини. 

 2   

31. 
Самостійна робота. Міжнародне та національне 

регулювання проблем ВІЛ-інфекції. 
   4 

32. 

Лекція 10. Біологічна небезпека і біологічний ризик. 

Біологічний тероризм як суспільне явище. Генетично 

модифіковані організми. Біологічні та медичні ризики 

застосування генетично модифікованих організмів. 

2    

33. Семінарське заняття. Сучасні біотехнології та генна 

інженерія: історія і методологія. Області застосування 

біотехнологій генної інженерії. Генна діагностика та генна 

терапія: ризики, ефективність застосування.  

 4   

34. 
Самостійна робота. Клонування живих істот: медичні та 

етичні аспекти. 
   4 

35. Модульна контрольна робота 2     2 

36. ВСЬОГО 20 24 - 46 

 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 20 год. 

Семінарські заняття – 24 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 
 

1. Основи біоетики та біобезпеки / О.М. Ковальова, В.М. Лісовий, Т.М. Амбросова, В.І. Смирнова. 

– 2-е вид., випр.. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 392 с. 

2. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посіб. / О.П. Яворовський, В.М. Шевцова,  

В.І. Зенкіна та ін.; за заг. ред О.П. Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2015. – 288 с. 

3. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: Навчально-методичний посібник/ упор.: 

О.П.Яворовський, В.М.Шевцова, Г.А.Шкурко та ін.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – 

232 с. 

4. Запорожан В.Н. Біоетика та біобезпека, національний підручник / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв. – 

Київ Здоров’я. –2013. – 454с 

 

Додаткові: 

1. Безпека життєдіяльності: для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації / 

Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; За ред. Є.П. Желібо і В.М.Пічі. – К.: “Каравела”; 

Львів: “Новий Світ-2000”, 2001. – 320 с 

2. Безпека життєдіяльності: підручник. / [О.І. Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко та ін.] 

– К.:"Центр учбової літератури", 2013. – 448 с.  

3. Безпека життєдіяльності: Підручник / В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Ю.С. Скобло, Л.М. Тіщенко; 

за ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання, 2008. – 397 с. 

4. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, Н.П. 

Вершиніна та ін.; За ред. В.В. Березуцького. – X.: Факт, 2005. – 384 с. 

5. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник /За ред. В.Ф. Москаленка, 

О.П. Яворовського. – К.: “Медицина”, 2009. – С.6-56. 

6. Домарецький, В. А. Екологія харчових продуктів [Текст]: виробничо-практичне видання / В. А. 

Домарецький, Т. П. Златєв. - К.: Урожай, 1993. - 190 с. 

7. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2005. – 288 с. 

8. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: Здоров’я: Укр. червоний 

хрест, 1991. – 32 с. 

9.Корнієнко О.В. Безпека життедіяльності та підтримання психосоматичного здоров’я молоді: 

Монографія.-К.:“ Київський університет”, 2004.-264 с. 

10. Антологія біоетики /[За ред. Ю.І.Кундієва]. –Львів.: БАК, 2003. – 592 с. 

11. Омельченко Л.І. Етичні аспекти проведення наукових досліджень та клінічних випробувань 

лікарських засобів серед дітей /Л.І.Омельченко, Н. В. Харченко, А. Г. Ципкун // Перинатологія та 

педіатрія. – 2005. – №1/2 (23). – С. 113 – 118. 

12. Рішення Ради національної безпеки і оборони України № 220/2009 від 06.04.2009 „Про 

біологічну безпеку України”. 

13. Запорожан В.Н. Биоэтика: Учебник / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв –  Одеса: Одесский 

медуниверситет, 2005. –  295 с.  
14. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. –  Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. 

– 284 с. 

15. Дементий Л.В., Юсина А.Л. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учеб.пособие. – 

Краматорск: ДГМА, 2008. – 300 с. 

16. Апанасенко Г.Л. Валеология как наука (Лекция для врачей- курсантов). – К., 2001. – 23 с. 

17. Казин Э.М., Блинова М.Г., Литвинова М.А. Основы индивидуального здоровья человека:  

18. Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 

19. Пистун И.П., Кельман И.И., Вельковский Е.К. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие. – Львов: Афиша, 2007. – 336 с. 

20. Андреев Ю.А. Три кита здоровья / Ю.А.Андреев. – СПб.: Изд-во «РЭСПЕКС», 1994. – 382 с. 

21. Аргунова Ю.Н. Права граждан с психическими расстройствами 9вопросы и ответы). – 2-е изд., 

перераб. и доп. /Ю.Н.Аргунова. – М.: Фолиум, 2007. – 147 с. 
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22. Планирование и проведение клинических исследований лекарственных средств /[Под ред. 

Ю.Б.Белоусова]. – М – 2000. – 560 с. 

 

23. Ардашева Н. А. Эвтаназия, как метод искусственного прерывания жизни. Правовые условия ее 

применения / Ардашева Н. А. //Вестник РАМН. – 1996. – №12. – С. 60-67. 

24.Рокицкий М. Р. Этика и деонтология в хирургии / М. Р.  Рокицкий М.: Медицина, 1998. – 158 c. 

25.Ромек Е.А. Психотерапия: теоретическое основание и социальное становление /Е.А.Ромек. – 

Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2002. – 376 с.  

26.Руководство по медбиоєтике: учеб. Пособ. /[Под ред Ю.М.Лопухина; пер. с англ. 

Т.В.Бульгина]. – М.: ГЭОТАР, 2006. – 128 с. 

27.Сгречча Э. Биоэтика. Учебное пособие /Э. Сгречча, В. Тамбоне. – М.:Библейско-богословский 

ин-т, 2002. – 451 с. 

28. Bennet L.E. Transplantation with older donor hearts for presumed stable recipient: an analysis of the 

Joint International Society for Heart and Lung Transplantation / Bennet  L. E. United Network for Organ 

Sharing Thoracic Registry / L. E. Bennet, E. B. Edwards, J. D. Hosenpud //J. Heart Lung Transplant. – 

1998. – №17. – P. 901 - 905. 
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