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1. Мета дисципліни Розкрити суть принципів етичного ставлення до тварин та розкрити етичні 

принципи використання досягнень сучасної науки. Познайомити студентів з основними 

правилами і законами, які визначають використання тварин в експериментальних дослідженнях 

та навчанні. Розкрити розуміння біоетичних норм і правил як необхідної умови застосування 

найсучасніших досягнень біологічної науки на благо людини.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності) 1: 

1. Знати загальні філософські теорії про мораль і етику, про нерозривну єдність всього живого 

на землі. 

2. Вміти теоретично обґрунтовувати практику використання тварин в різних галузях людської 

діяльності. 

3. Володіти елементарними навичками етичного поводження з домашніми та лабораторними 

тваринами. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Основою навчальної дисципліни «Морально-етичні засади природничих досліджень» є біо- та 

екоцентричні підходи і правила використання в експериментальних дослідженнях 

високоорганізованих тварин, що мають здатність відчувати біль та страждати, питання етики і 

моралі, що виникають при застосуванні сучасних досягнень генної інженерії, пересадки 

органів, екстракорпорального запліднення, переривання вагітності та евтаназії.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати у студентів розуміння унікальності будь-якої живої форми на Землі і її 

природне право на життя; 

2) познайомити студентів з основними організаціями та законодавством, що регулює 

стосунки науковця-фізіолога з лабораторними тваринами, правилами та законами наукових 

досліджень, де об’єктом обстеження є людина; 

3) розкрити студентам можливі альтернативи при вивченні біології та проведенні 

наукових досліджень з використанням сучасних методичних прийомів і засобів, які 

виключають вбивство тварин; 

4) розкрити суть і принципи практичного застосування теорії 3R. 

5) познайомити студентів з основними правилами і законами біомедичних досліджень, 

використання людського біологічного матеріалу та трансплантації органів. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 історичний розвиток формування 

основних теоретичних засад 

формування етичного ставлення до 

тварин 

Лекція, самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

реферт, 

модульна 

контрольна 

робота1.  

5 

1.2  загальні правила і закони, які 

визначають правове регулювання 

використання тварин у всіх сферах 

Лекція, самостійна 

робота, реферат 

Усні відповіді, 

реферт, 

модульна 

5 

                                         
 



людської діяльності контрольна 

робота1. 

1.3 суть морально-етичних проблем, що 

виникають із розвитком біотехнології, 

трансплантації, сурогатного 

материнства, евтаназії тощо 

Лекція, самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

реферт, 

модульна 

контрольна 

робота1. 

5 

2.1 визначати основні принципи етичного 

і неетичного ставлення до тварин 

Лекція, самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

реферат, 

модульна 

контрольна 

робота2 

10 

2.2 формулювати основні критерії, за 

якими наукове дослідження, де по 

закінченню тварина гине, можна 

вважати правомірним 

Лекція, самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

реферат, 

модульна 

контрольна 

робота2 

10 

2.3 пояснити в чому суть альтернатив, та 

які альтернативи існують натепер 

Лекція, самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

реферат, 

модульна 

контрольна 

робота2 

15 

2.4 знати основне законодавство, що 

регулює взаємовідносини в сфері 

використання тварин в навчальному 

процесі та проведенні наукових 

досліджень 

Лекція, самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

реферат, 

модульна 

контрольна 

робота2 

20 

2.5 провести біотичну експертизу 

конкретного наукового дослідження 

Лекція, самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

реферат, 

модульна 

контрольна 

робота2 

20 

2.6 вміти аргументовано обґрунтувати 

етичне і нетичне використання 

досягнень сучасної науки в медичній 

практиці 

Лекція, самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

реферат, 

модульна 

контрольна 

робота2 

10 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію. 

Самостійна робота Оцінювання 

доповідей, 

усних 

відповідей, 

реферату 

20 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 

«Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

інтегральної: здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів 

природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальних: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності.  

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 



ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й інтелектуальної 

чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 

ЗК12.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. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 

концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього 

середовища, раціонального природокористування. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики,методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот 

упродовж онто- та філогенезу. 

ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних систем різних 

рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях 

господарства,біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища. 

ФК12. Уявлення про будову фізіологічних систем організму людини та тварин. 

ФК13. Уявлення про принципи функціонування фізіологічних систем організму людини та 

тварин. 

 ФК14. Знання шляхів адаптації організму людини до фізичних та розумових навантажень. 

 ФК15. Знання механізмів пристосування організму людини та тварин до умов їхнього 

існування. 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1.

1 

1.

2 

1.

3 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

2.

5 

2.

6 

3.

1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної 

наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати 

результати своїх досліджень українською мовою. 

        + + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування іноземною мовою в 

діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією. 
         + 

ПР05. Використовувати знання і демонструвати дотримання 

положень біологічної етики, біологічної безпеки і біологічного 

захисту.  

+ + + + + + + + + + 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та 

макроороганізмами з визначенням основних напрямів цих 

процесів. 

  +     +   

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки для розуміння ролі 

еволюційної ідеї органічного світу. 
+       +   

ПР18. Демонструвати знання основних принципів збереження 

й зміцнення здоров’я, формування ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя. 

  +      +  

ПР20. 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. 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології відповідними 

методами. 
 +  + +   + +  

ПР22. На основі базових знань з природничих  наук та 

математики формувати загальні уявлення про закономірності 

індивідуального та історичного розвитку біологічних систем 

на різних рівнях організації та особливості їхньої 

кооперативної взаємодії. 

+ + 

 

+ 

    

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Схема формування оцінки.     

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1– РН 1.1–1.3, 2.1–2.3 -40/20 балів; 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4 –2.6 – 40/20 балів; 

3. Усні доповіді, відповіді , реферат: РН 1.1 – 3.1 – 20 балів/10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку  

- 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 (дистанційно та під час проведення аудиторних занять). Оцінки нижче 

мінімального рівня (нижчі за 50% від максимально можливої для визначеної в програмі форми 

поточного контролю кількості балів) до підсумкової оцінки не додаються. Позитивну оцінку за 

залік (зараховано) студент отримує лише за умови успішного написання  модульних 

контрольних робіт.  

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за освітній компонент в 

цілому , становить 100 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється під час проведення аудиторних занять, модульна контрольна робота 

1 виконується дистанційно у міжсесійний період; модульна контрольна робота 2 проводиться 

після завершення лекцій за змістовними модулями. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  заняття 

Кількість годин 

Лекції 
Самостійна 

робота (годин) 
Консульта

ція 

 
Змістовий модуль 1. Біоетика як наукове 

філософське вчення 

 

   

1 

Лекція 1. Біоетика: смислові і предметні 

ракурси. Особливості предмету біоетики. 

Біоетика як навчальна дисципліна. Принципи 

етичного відношення до тварин. Здатність 

тварин відчувати біль і переживати страждання. 

Біоетика як запорука усунення негативних 

наслідків потужного розвитку сучасної 

біомедичної науки. Біоетика як «міст у 

майбутнє» 

Завдання для самостійної роботи. Анімізм 

мисливців-збирачів як основа гармонійного 

співіснування людини і диких тварин. Віталізм і 

механіцизм. Геральдика як приклад 

«олюднення» тварин. Тварини Єгипту та боги. 

Антропоцентризм чи екоцентризм? 

 

 

 

 

 

2 год 

8  

  

2 

Завдання для самостійної роботи Історія 

філософського і практичного осмислення 

відносин людини і тварин. Елементи біоетичних 

поглядів в філософських вченнях різних епох. 

Етичні вчення давнини. Етисти середньовіччя. 

Універсальна етика А. Швейцера. Погляди 

Піфагора, Овідія, Плутарха, Сенеки, Платона і 

Арістотеля на душу тварин. Сучасні 

експериментальні дані про відчуття болю і 

переживання страждань у високорганізованих 

тварин. 

 
10 

 

3 

Завдання для самостійної роботи Релігії і 

тварини. Положення тварин в ієрархії живих 

істот в індуїзмі, джанаїзмі, буддизмі, 

католицизмі, православ’ї, іудаїзмі та ісламі. 

Сучасні доктрини християнських церков на 

положення тварин.  

 
6 год 

 

4 

Лекція 2. Закономірності формування 

біоцентризму та екоцентризму. Сучасне 

виробництво і природне середовище. Експансія 

людини в середовище існування різних видів 

тварин. Світова спільнота і її заходи до 

збереження довкілля як основи існування 

людини на Землі. 

Завдання для самостійної роботи  Чому 

2 год 8год. 
 



екологічна криза може перерости  екологічну 

катастрофу? Які причини цього і як їх подолати? 

Антропоцен. Аграрна революція та її наслідки 

для великих тварин дикої природи. 

Тваринництво і правила утримання 

сільськогосподарських тварин. Хутро та його 

виробництво: морально-етичні проблеми. 

 

Змістовий модуль 2. Етичні проблеми та 

законодавче регулювання наукових та 

біомедичних досліджень. Досягнення медицини 

і морально-етичні проблеми їх застосування 

 

   

5 

Завдання для самостійної роботи Громадські 

організації  на захист тварин. Історія виникнення 

перших громадських організацій із захисту 

тварин. Громадські організації із захисту тварин 

різного типу. Українські громадські організації 

із захисту тварин. Основні напрямки діяльності 

товариств. Роль засобів масової інформації, 

підручників середньої школи та ВНЗ  в 

гуманізації суспільства. Проблеми зникнення 

ареалів існування диких тварин. Проблеми 

зоопарків та пересувних зоопарків і цирків. 

Морально-етичні проблеми утримання дельфінів 

у дельфінаріях.  

 

 
10 год.  

6 

Лекція 3. Застосування альтернатив при 

проведенні фундаментальних біологічних та 

біомедичних експериментів та в організації 

біологічної освіти. Організація альтернатив в 

Європі та світі. Основні центри розвитку 

альтернатив Німеччини, Великої Британії, США. 

Завдання для самостійної роботи Сучасні 

ресурси альтернатив в Україні: принципи 

використання та доступ.   

 

 2 год. 4 год  

7 

Завдання для самостійної роботи Засади та 

принципи застосування принципів 3 R. Історія 

формування. Практичний досвід використання. 

Світові конгреси та світові джерела отримання 

інформації для застосування гуманних методів 

біологічної освіти.Наскільки дослідження на 

тваринах здатні допомогти людству? Лікарські 

засоби і їхнє тестування на тваринах – проблема 

«переносу» даних на людину. 

 

 
10 год  

8 

Завдання для самостійної роботи. Від 

Нюренбергської декларації до Резолюцій Ради 

Європи з правил проведення біомедичних 

досліджень на людях. Основні критерії, які 

. 6 год  



визначають жорстоке поводження з тваринами. 

Закон України проти жорстокого поводження з 

тваринами: основні положення та статті. Ризики 

генної інженерії. 

 

9 

Завдання для самостійної роботи Етичні 

проблеми нових репродуктивних технологій. 

Екстракорпоральне запліднення. Сурогатне 

материнство. Морально-етична оцінка нових 

репродуктивних технологій різними релігійними 

громадами та світовою громадськістю.. Історія 

суспільної і законодавчої оцінки штучного 

переривання вагітності. Морально-етичні 

проблеми евтаназії.  

 
6 год  

10 

Завдання для самостійної роботи. Етичні 

проблеми трансплантології –. Законодавче 

регулювання трансплантації органів в різних 

країнах. Внесок Ю. Ю. Вороного в  розвиток 

трансплантології. Морально-етичні проблеми 

«чорної трансплантології».   

 
9 год 

 

 Консультація   1 

 ВСЬОГО2 6 83 
 

*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 90  год.3, в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 6 год. 

Консультації - 1_ год. 

Самостійна робота 83 год. 
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10. Додаткові ресурси (за наявності): 

https://nmapo.edu.ua › images › KafFilos › Tezis 

http://biomed.nas.gov.ua/files/Bioetika2021_web.pdf 

 

 


