
«Біобезпека і біоетика» 

Ст. викладач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної терапії  

Куцоконь  Л.П. 

Кількість кредитів – 3. 

Семестр – 3. 

 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліни «призначена для здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня «магістр» психолого-природничого факультету 

Рівненського державного гуманітарного  університету. 

В рамках курсу студентам надаються знання про сучасне розуміння 

феномену біоетики, специфіку і етапи історичного розуміння біоетики в західній 

і вітчизняній традиції, надається можливість  створити основу для виховання у 

студентів людської гідності у відповідності їх ставленням до живого. 

Ознайомлює із наявними біоетичними концепціями, які розкривають 

особливості змін парадигмального характеру в сучасній біології і взагалі в 

постнекласичній науці. 

Предметом дисципліни є морально-етичні норми, правила і принципи 

використання біологічних об’єктів.  

Мета: Ознайомлення здобувачів вищої освіти із наявними біоетичними 

концепціями, які розкривають особливості змін парадигмального характеру в 

сучасній біологї та в постнекласичній науці вцілому. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Біобезпека і біоетика» є 

історичний аналіз основних етапів розвитку уявлень про живе,  дослідження 

змін ставлення до "живого світу", формування вміння студентів застосовувати 

набуті знання при аналізі світоглядно-методологічних проблем сучасного 

природознавства, формування та обґрунтовування власної позиції щодо 

актуальних проблем сьогодення. 

Очікувані результати навчання 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

освітнього ступеня магістр, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті вищої освіти). 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття                          

здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та фахових. 

 Інтегральна компетентність передбачає формування системи знань про 

сучасне розуміння феномену біоетики, специфіку та етапи історичного 

розуміння біоетики в західній і вітчизняній традиції, створення основ для 

виховання у студентів людської гідності у відповідності з їх ставленням до 

живого. 



Загальні компетентності 

1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, застосовувати 

знання в практичних ситуаціях. 

2. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися та 

діяти в новій ситуації. 

3. Здійснення безпечної діяльності 

Фахові компетентності 

1. Здатність застосовувати елементи теоретичного та 

експериментального дослідження в професійній діяльності 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню          

яких сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

(ПРН) 

1. Застосовувати концептуальні знання, набуті в процесі навчання та / 

або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є 

основою для творчого мислення та інноваційної діяльності, зокрема 

в контексті дослідницької роботи. 

2. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної / недостатньої інформації 

та суперечливих вимог. 

3. Здійснювати рефлексію та мати навички оцінювання та вирішення 

складних і непередбачуваних соціально, особистісно та професійно 

значущих проблем та поміркованого вибору шляхів їх вирішення з 

урахуванням 

4. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час 

навчання предметні компетентності. 

5. Розуміти норми власної безпечної поведінки, безпечну професійну 

поведінку щодо інших людей і щодо природного навколишнього 

середовища; знати правові основи охорони праці, цивільної безпеки 

і законодавства України в галузі охорони праці та цивільного 

захисту населення і територій. 

 

Матеріали, опанування яким передбачене у межах вивчення навчального 

курсу знаходиться на локальному сервері обчислювальної мережі Психолого-

природничого факультету. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем  

щочетверга, з 11.10 до 12.30 (2 академічні години). 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 10.00 до 12.00. 

E-mail викладача: lk_rvua@i.ua 


