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Викладачі
о. д-р Ігор Бойко,
керівник Школи біоетики УКУ
Наша програма творить новий спосіб думання та нову
ментальність, у якій цінність та гідність людського
життя є шанованою від зачаття аж до природної
смерті. Через різні курси на тему християнської моралі
та біоетики, живе спілкування між учасниками та
викладачами Школи, ми творимо платформу, на якій
разом працюють лікарі, богослови, юристи, медичні
капелани, біологи, біоетики. Це дає змогу плекати і розвивати в Україні нову культуру – «культуру життя», якої
сьогодні так потребує наше суспільство.

Юрій Мончак,
професор медичного факультету Макгільського
та Монреальського університетів (Канада)
Для мене УКУ – це зародок здорового суспільства в
Україні, це мотор віднови не тільки національної, а й
духовної. Сертифікатна програма з біоетики в УКУ мене
захоплює: теми, які тут обговорюють, важливі не лише
для України, а й для людства загалом. Питання біоетики
окреслюють те, як буде розвиватися глобальне суспільство у майбутньому.
В Україні є надзвичайно велика потреба вивчати біоетику і говорити про етичні виклики у медицині. Школа
біоетики УКУ має великий потенціал. Якщо ця наука
буде розвиватися, то матиме реальний позитивний
вплив на законотворчі процеси в державі.
о. Арнальдо ПанҐрацці,
професор Міжнародного Богословського
Інституту Camillianum в Римі (Італія)
Школа біоетики УКУ формує новий спосіб думання,
пропонує іншу ментальність та шанобливе і відповідальне ставлення до кожної людини.
Програма творить майданчик, де ми повинні працювати разом. Тому так важливо, щоби якомога більше
людей поділяли цю ідею. Нам потрібно навчати людей,
які будуть поширювати добро, тих, які захищають і
шанують гідність людського життя. Що більше будемо
пропагувати цю культуру, то більше змін ми можемо
очікувати на законодавчому рівні.
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Напрями підготовки
фахівців з біоетики:
 Філософія, мораль та психологія (64 год):

 Християнська антропологія
 Основи християнської віри та моралі
Психологія здоров’я і хвороби
 Дисципліни біоетики (124 год):

 Основи біоетики
 Біоетика і початок людського життя
 Біоетика і педіатрія
 Біоетичні комітети Європейського Союзу
 Біоетика і маніпуляція людським життям
 Біоетика і клонування
 Біоетика і кінець людського життя
 Медичне право, етика та екологія (52 год):

 Етичний кодекс лікаря
 Біоетика і медичне право
 Екологічна етика
 Основні біоетичні документи Церкви

Викладачі
о. Олег Шепетяк, доктор філософії; о. Андрій Логін, доктор морального богослов’я;
о. Арнальдо Панґрацці, професор Міжнародного богословського інституту Camillianum (Італія); Марія Ярема, докторант біоетики Папського Університету Regina
Apostolorum; о. Мавріціо Фаджоні, професор біоетики Академії св. Альфонса
(Італія); о. Вальтер Шауп, професор морального богослов’я (Австрія); Алоїс Бух,
професор морального богослов’я Між’єпархіальної вищої семінарії і навчального
центру (Німеччина); Юрій Мончак, директор лабораторії молекулярної діагностики
(Канада); Ігор Герич, професор кафедри загальної хірургії Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького; Радмила Гревцова, кандидат
юридичних наук, Академія адвокатури; Володимир Шеремета, доктор богослов’я.
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Випускники
Мирослава Децик,
головний спеціаліст відділу материнства і
дитинства ГУОЗ ЛОДА
Навчання у Школі біоетики УКУ надихнуло мене
по-іншому подивитися на життя. Ще за радянських
часів нас вчили, що таке життя і як його рятувати, але
ми не знали, що таке смерть, як до цього ставитися.
Тут ми по-новому подивилися на такі речі. В
Українському католицькому університеті я отримала
інше розуміння багатьох речей. Школа біоетики
впроваджує нову систему світопізнання.

Христина Бакум,
лікар-невролог з Інституту спадкової патології
Я часто стикаюся із важкими вродженими
спадковими захворюваннями у дітей та дорослих,
зустрічаю молоді подружжя, в яких є репродуктивні
порушення. Працюючи в медико-генетичному центрі
у Львові бачу, що частину таких захворювань не
можливо вилікувати, це іноді призводить до проблем
соціальної адаптації. Участь у сертифікатній програмі
з біоетики допомагає не просто поглибити знання
у лікарській справі, а й показує, як лікареві духовно
супроводжувати таких пацієнтів.

Галина Купріяненко,
лікар-стоматолог клінічної лікарні
Львівської залізниці
Сьогодні важливо говорити про гуманізацію медицини
на основі християнських цінностей. Інакше кажучи,
слід вводити моду на мораль. І це завдання стосується
не тільки школи, Церкви та батьків, а й медичних
працівників. Культуру турботи про здоров’я, яку
розвивають у Школі біоетики УКУ і яка притаманна для
Заходу, треба поширювати в Україні. Часто це залежить
від професійності лікарів, яка формує довір’я у пацієнтів
і є більш переконливим аргументом, аніж словесні
заклики берегти своє здоров’я.

Документи, необхідні для вступу:
Заява встановленого зразка
Копія паспорта та ідентифікаційного коду

Школа
біоетики

Українського католицького університету

2 фотографії
Документ про освіту
Мотиваційний лист

Терміни подання документів:
з 3 вересня по 5 жовтня 2012 року
(м. Львів, вул. Стрийська, 29, Колегіум УКУ, І поверх)

Школа біоетики
Українського католицького університету –
це місце навчання, спілкування та призадуми над сучасними питаннями
біоетики, зокрема в медичній сфері. Cьогодні Україна належить
до країн, де інтенсивно обговорюють питання суспільної моралі,
біоетики, лікарської етики, створення етичних комісій та біоетичних
комітетів: українське суспільство потребує чітких біоетичних позицій та
принципів у сфері медицини.
Школа створена для підготовки експертів з питань біоетики, які
працюватимуть у різних сферах і на професійному рівні вирішуватимуть
сучасні етичні та моральні проблеми, пов’язані з діяльністю українських
медичних установ.
На програмі з біоетики обговорюють питання пренатальної та
преімплантаційної діагностики, генетичної діагностики, репродуктивної
медицини та генної інженерії, статусу людського ембріона, клонування,
трансплантації органів, евтаназії тощо.
Велику частину в програмі складає міжнародний компонент.
Частину лекцій читають викладачі з Австрії, Італії, Німеччини та Канади.
Це провідні фахівці у галузі генетики, медицини і біоетики. Також під час
навчання відбуваються практичні заняття та робота в малих групах, що
сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, допомагає у майбутньому
правильно вирішувати проблемні питання.

Оплата за рік навчання: 1950 грн.
Можливість отримати стипендію, якщо є особлива потреба

Тривалість навчання:
Перший семестр: 15 жовтня – 19 грудня 2012 року
Другий семестр: 4 лютого – 24 квітня 2013 року

Форма навчання:
вечірня
понеділок, вівторок та середа, 18:00-21:00
Приміщення філософсько-богословського факультету
Українського католицького університету (м. Львів, вул. Хуторівка, 35 а)

Контакти:

Для лікарів, провізорів,
біологів, працівників
паліативних відділень,
юристів, медичних
капеланів, волонтерів,
журналістів,
зацікавлених осіб

 Ґрунтовні знання з біоетики
Філософсько-богословський факультет
Українського Католицького Університету
м. Львів 79070, вул. Хуторівка, 35 а;
тел./факс: (380-32) 240-99-56 (каб. №105)
Поштова скринька: bioetyka@ucu.edu.ua

 Європейська освіта
 Компетентність і професіоналізм
 Творення «культури життя»

