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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Деонтологія в медицині” складена 

відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) до дипломної підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: 

-спеціальності 221 «Стоматологія», спеціальності 222 «Медицина»; 

-освітньої програми з навчальної дисципліни «Деонтологія в медицині» 

Опис навчальної дисципліни (анотація) навчальної дисципліни. 

Реформи в системі організації охорони здоров’я населенню одним з основних завдань 

майбутнього лікаря передбачають паритетні взаємостосунки з пацієнтами на всіх рівнях 

надання медичної допомоги. Метою цього спілкування є взаємна користь, як хворого від 

отриманого лікування, так і лікаря від результатів своєї праці.Студенти вивчають ключові 

питання правових та етичних аспектів медичної діяльності лікаря; етичні закони та позиції у 

медицині; права людини в системі охорони здоров’я; положення про згоду пацієнта на окремі 

види медичних втручань; сутність професійної моралі лікаря у сучасному суспільстві; 

морально-етичні та правові аспекти регулювання діяльності медичних працівників; лікарські 

правопорушення, посадові злочини та відповідальність за них; офіційні документи, які 

регламентують роботу лікаря; морально-правові аспекти проведення клінічних експериментів 

та досліджень; морально-правові, медичні та юридичні аспекти евтаназії; профілактику 

суїцидальних випадків тощо.  

Робоча програма навчальної дисципліни «Деонтологія в медицині» складається з 10 тем  

Вивчення «Деонтологія в медицині» здійснюється: спеціальністі 222 «Медицина»та 221 

«Стоматологія»  в 3 семестрі 2 року навчання.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Деонтологія в медицині» єморальна свідомість 

особи, моральний вимір професійної діяльності. принципи поведінки медпрацівників з метою 

забезпечення максимальної користі для хворого. 

 Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни пов’язане зі знаннями 

навчальних дисциплін, які викладаються на І курсі: «Філософія» та «Історія медицини»,«Історія 

України та української культури».У свою чергу, «Деонтологія в медицині»предметно 

інтегрується з дисциплінами, які забезпечують подальшу гуманітарну та професійну підготовку 

студентів-медиків.  

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою медичної деонтології є формування у студентів високих принципів духовності, 

моралі та медико-деонтологічних підходів у майбутній професії лікаря, розуміння місця і ролі 

медичної деонтології в комплексному лікуванні, реабілітації, діагностиці та профілактиці 

захворювань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дентологія в медицині» є ознайомлення 

студентів з новітніми розробками в галузі медичної деонтології, біоетики, нормами і 

принципами міжнародного права медичної діяльності як майбутнього фахівця. Розкрити 

проблематику взаємини лікаря – пацієнта - родичів, та взаємин суспільства з соціально-

проблематичними захворюваннями. Навчити майбутнього лікаря толерантності, розширити 

спектр клінічного мислення, дати первинні навики прямого врегулювання конфліктів, як 

посереднього та безпосереднього їх учасника. Сформувати у студентів почуття найвищої 

соціально-правової, моральної та професійної відповідальності в процесі майбутньої діяльності. 

Роз’яснити майбутнім лікарям морально-етичні принципи вирішення з позицій біотичного 

світогляду окремих проблем догляду за хронічно хворими та інвалідами, надання допомоги 

хворим на СНІД, наркології й онкології. 
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 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Дентологія в медицині» студент повинен 

знати: 

-ключові питання правових та етичних аспектів медичної діяльності лікаря; 

-етичні закони та позиції у медицині;  

-права людини в системі охорони здоров’я; 

-положення про згоду пацієнта на окремі види медичних втручань;  

-сутність професійної моралі лікаря у сучасному суспільстві;  

-морально-етичні та правові аспекти регулювання діяльності медичних працівників;  

-лікарські -правопорушення, посадові злочини та відповідальність за них;  

-офіційні документи, які регламентують роботу лікаря;  

-морально-правові аспекти проведення клінічних експериментів та досліджень;  

-морально-правові, медичні та юридичні аспекти евтаназії;  

-профілактику суїцидальних випадків; 

- правила ділового спілкування та службового етикету; 

-основи етичних норм взаємовідносин медпрацівників в середині колективу та з пацієнтами.  

-особливості спілкування з дотриманням норм деонтології; 

-основні морально-етичні принципи догляду за психіатричними, онкологічним хворими, та 

наркоманами; 

вміти: 

-професійно вірно, з розумінням і співчуттям спілкуватися з хворою людиною; зберігати 

лікарську таємницю та вірність «Клятві Гіппократа»;  

-використовувати знання з деонтології та лікарської етики в різних царинах професійної 

діяльності лікаря; 

-інтерпретувати отриманні знання в повсякденному спілкуванні для формування себе, як 

особистості та майбутнього лікаря; 

-формувати належні професійні стосунки майбутнього лікаря у колективі та при спілкування з 

хворими як під час навчання, так і при виконанні лікувальної, наукової, дослідницької та інших 

видів діяльності; 

-використовувати основні статті медичних кодексів у своїй практичній діяльності; 

-користуватись законодавчою базою для запобігання етичних та моральних порушень; 

-користуватись законодавчою базою що до захисту прав пацієнтів; 

-визначати зміст і завдання медичної деонтології в структурі сучасних медичних дисциплін; 

-трактувати ключові питання правових та етичних аспектів медичної діяльності лікаря. 

2.Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна, 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у 

термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

інтегральні: 

-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Знати способи аналізу, синтезу та 

подальшого сучасного навчання. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані 

рішення, вміти придбати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення 

цілей. Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань; 

-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Мати спеціалізовані концептуальні 

знання, набуті у процесі навчання. Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають 

у професійній діяльності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у 

складних умовах; 

 -знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Мати глибокі 

знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що 

потребує оновлення та інтеграції знань; 
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-здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з 

високим рівнем автономності; 

-здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Знати види та способи адаптації, принципи дії в 

новій ситуації. Вміти застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових 

ситуацій (обставин) життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення 

результату.  

загальні: 

- здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

- навички міжособистісної взаємодії; 

-здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово;  

-здатність спілкуватись другою мовою;  

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим; 

 -здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 

спеціальні (фахові, предметні): 

-вміння застосовувати теоретичні знання та набувати практичного досвіду  при вирішенні 

життєвих та професійних завдань; 

-здатність до налагодження професійної комунікації на засадах толерантності. 

-опрацювання державної, соціальної та медичної інформації 

Результати навчання: 

формування всебічно розвиненої та гармонійної особистості майбутнього лікаря-громадянина 

демократичного суспільства на основі пізнання медичної деонтології, шляхом  оволодіння 

базовим набором загальних та спеціальних компетентностей, теоретико-методологічними 

знаннями з дисципліни та практичними вміннями і навичками. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних 

працівників кафедри, які безпосередньо проводять заняття, або звернувшись з письмовим 

запитом на електронну пошту за адресою 

 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

 

 Тема 1.Етика як наука про мораль. Професійна етика: сутність, основні принципи 

та категорії 

Походження термінів «етика», «мораль», «моральність». Виникнення етики як науки та її 

місце в системі філософського знання. Історична мінливість предмету етики. Мораль і етика: 

особливості взаємозв’язку. Вплив етики на формування та розвиток моральності.  

Походження і сутність моралі, її роль у житті суспільства і людини. Основні етапи 

історичного розвитку моралі. Властивості моралі як специфічної форми суспільних відносин. 

Мораль у системі соціальних цінностей. Гуманістичний зміст моралі. Основні функції моралі: 

ціннісно-нормативна, регулятивна, комунікативна, світоглядна, виховна. 

Структура моралі. Моральна свідомість і моральна практика. Специфіка моральної 

свідомості. Основні елементи моральної свідомості: моральні почуття, норми, принципи, 

поняття, ідеали, моральна воля. Взаємозв'язок моральної свідомості, діяльності, 

взаємовідносин. Професіоналізм як моральнісна риса особистості. Місце професійних кодексів 

у системі моралі. Соціокультурні передумови формування і становлення професійної етики у 

сучасному світі. Види професійної етики.Поняття і соціальна обумовленість професійної етики. 

Співвідношення загального й особистого у професійній етиці. 
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Моральний зміст професійної діяльності, її мети, засобів, методів, результатів. 

Професійні моральні відносини.  

Основні принципи професійної етики (гуманізм, справедливість, законність, патріотизм, 

колективізм) та специфіка їх реалізації у професійній діяльності. Взаємозв’язок принципів 

законності, гуманізму і справедливості.Сутність і специфіка моральних цінностей. Категорії 

етики як ступені пізнання моральних цінностей, їх світоглядне значення. 

 

 Тема 2.Медична етика і деонтологія, їх визначення, статус і правове забезпечення в 

сучасному суспільстві.  

Визначення понять медична етика та медична деонтологія, розкриття предмета їх вивчення та 

кола проблем. Визначення медичної етики та її складової - медичної деонтології. Поняття про 

морально-етичне та правове регулювання діяльності медичних працівників.  Етичні закони та 

позиції у медицині.  Основні етапи становлення медичної деонтології.  

Основні риси лікарської етики до гіппократівського періоду суспільстві. «Клятва Гіппократа»: 

історія виникнення та подальша модифікація. Розвиток медичної етики в Київській Русі Внесок 

вітчизняних клініцистів в розвиток учення про медичну деонтологію. Метою медичної 

деонтології є істотне поглиблення та вдосконалення норм і правил поведінки медичних 

працівників. 

 

 Тема 3.Біомедична етика в сучасному суспільстві.  

Біоетика: статус, особливості, умови виникнення. Основні особливості біоетики. Біомедична 

етика: статус, зміст, основні проблеми. 

Співвідношення понять «біоетика», «біомедична» і «медична» етика. 

Дія принципів біомедичної етики на експериментальні дослідження лікувального та 

нелікувального характеру та сучасні біотехнології. Етичне осмислення проблем генної 

інженерії. Клонування та його етичні наслідки. Етичні аспекти ставлення до новонароджених із 

дефектами розвитку. Моральні аспекти проведення експериментів на людині, ембріонах, 

розумово та фізично відсталих особах. 

  

Тема 4. Правове забезпечення професійної діяльності лікаря в сучасному суспільстві. 

 Міжнародні документи правового забезпечення професійної діяльності лікаря.  

«Нюрнберзький кодекс» (1947 р.). Основні принципи «Нюрнберзького кодексу»: – обов'язкова 

добровільна згода об'єкту досліджень; – ретельне обґрунтування необхідності проведення 

експерименту; – експеримент повинен лише підтвердити результати дослідів на тваринах; – 

захист досліджуваного від будь-яких фізичних і психологічних травм; – виключення тяжких 

ушкоджень або летального наслідку об'єкту досліджень в ході експерименту; – виключення 

перевищення ступеня ризику вище допустимого рівня; – проведення експерименту 

висококваліфікованими фахівцями; – надання виконавцем морально-етичних прав 

досліджуваному на час проведення експерименту, а також право припинити участь в 

експерименті на будь-якій стадії.  

 «Женевська декларація» (1948 р.).  Міжнародний кодекс медичної етики (1949 р.). На 

додаток до «Женевської декларації» розроблений Міжнародний кодекс медичної етики. 

Прийнятий 3-ю Генеральною асамблеєю ВМА (Лондон, Англія, жовтень 1949 р.) Загальні 

обов'язки лікаря. 

 Лікар не повинен дозволяти фінансовим інтересам впливати на вільне і незалежне 

виконання професійних рішень на користь пацієнтів. Неетичними визнаються випадки видів 

діяльності: – самореклама лікаря, окрім тих випадків, коли це дозволено законом даної країни і 

Міжнародний кодексом медичної етики Національної Медичної Асоціації; – оплата або 

отримання будь-якої винагороди тільки за передачу чиїхось рекомендацій і рекомендацій будь-

якого характеру. 
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Обов'язки лікаря по відношенню до хворих. Гельсінська декларація (1964 р.). У липні 

1964 р. ВМА на своїй ХІХ Асамблеї в Гельсінкі прийняла Декларацію, де доповнюється і 

поглиблюється «Нюрнберзький кодекс». 

Міжнародна Конвенція Генеральної Асамблеї ООН з цивільних і політичних прав (1966 

р.) визначила принципи проведення всіх досліджень із залученням людини. 

У відмінності від Гельсінської декларації, вона регламентує морально-етичні принципи 

медичної практики. Токійська декларація (1975 р). На ХХІХ Асамблеї ВМА, що проходила в 

1975 р. у Токіо, був переглянутий і доповнений етичний кодекс медично-біологічних 

досліджень. Правове забезпечення професійної діяльності лікаря в Україні. Закон України 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я» 

 

Тема 5.Спілкування як фундаментальна властивість людського життя.Деонтологічні 

аспекти взаємин в медичних колективах під час виконання лікарської і наукової роботи. 

Спілкування як фундаментальна властивість людського життя.Поняття про спілкування, 

зміст, мета і засоби спілкування. 

Функції спілкування та основні види спілкування. Стилі спілкування (авторитарний, 

ліберальний, демократичний). Роль спілкування у формуванні і задоволенні соціальних потреб 

людини. Функції спілкування та основні види спілкування. Повага, співчуття, любов як 

моральні передумови спілкування. Парадигма спілкування у сучасній культурі. Проблема 

самотності як результат невдоволеної потреби у спілкуванні.  

Роль спілкування у професійній діяльності. Мета і засоби спілкування. Бар’єри у 

спілкуванні. Мистецтво спілкування і формування позитивного іміджу. Етика спілкування як 

єдність внутрішнього і зовнішнього, змісту і форми.  

Поняття етикету. Світський та діловий (службовий) етикет. Культура мовлення. 

Зовнішній вигляд.  

Професійна етика керівника. Вимоги коректності, ввічливості, скромності під час 

спілкування з громадянами. Важливість комунікативних навичок у роботі лікаря.  

 Стратегії та тактики спілкування. Види запитань для проведення бесіди. Вміння 

слухати. Активне слухання. Інтерактивна сторона спілкування. Імідж професіонала – форма 

виявлення ділових (професійних) якостей та дотримання норм етикету (в першу чергу, 

службового) при виконанні службових обов'язків, дотримання яких є загальнообов'язковим для 

всіх працівників і службовців.  

Характеристика соціальної перцепції. Ефективне спілкування. Поняття про «зворотній 

зв’язок». Комунікативні бар’єри. Поняття про «Емпатію». Стадії емпатії. Способи передачі 

емпатії. Особа в ситуації етичного вибору. Моральні норми і правила. Психологія 

взаємовідносин лікар-сестра-пацієнт. Традиції гуманізму у роботі медичного працівника. 

Формування медичного колективу та його вплив на виховання особистості. Взаємовідносини 

медичних працівників різних ланок. Етика взаємин у медичному колективі. Такт і безтактність 

в стосунках медичних працівників. 

 

Тема 6.Основні моделі взаємин в системі лікар-хворий. 

Основні типи взаємовідносин між лікарем і пацієнтом.Набір моделей взаємин: сакральна 

(патерналістська), технічна, колегіальна, контрактна. Основні принципи відношення до 

пацієнта – любов, милосердя, турбота, благодіяння і справедливість. 

Друга модель – «технічного» типу. Основний принцип цієї моделі – роз'яснення і 

посередництво.  

Третя модель – колегіального типу. Основний принцип – рівноправ'я, де взаємна довіра відіграє 

вирішальну роль.Четверта модель – контрактного типу, яка передбачає укладання між 

сторонами контракту, договору, угоди, в якій визначаються рамки їх взаємин. 

Угода має на увазі дотримання принципів свободи, особистої гідності, чесності, виконання 

обіцянок і справедливості. 
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Міжнародні документи, що регламентують права пацієнта. Проблема «дистанціювання» та 

субординації лікаря і пацієнта у медичній практиці. Лісабонська та Гельсінкська декларації 

прав пацієнта. Поняття «добровільної інформованої згоди». Принцип «інформованої згоди» і 

«співробітництва» лікаря та хворого. моральні дії лікаря в умовах залежності від нього життя та 

здоров'я пацієнта.  

 

Тема 7. Ятрогенії та лікарські помилки 

Поняття про ятрогенії, основні їх причини, наслідки та профілактика. 

Ятрогенія – це будь-які небажані або несприятливі наслідки профілактичних, діагностичних та 

лікувальних втручань або процедур, які призводять до порушень функцій організму, обмеження 

звичної діяльності та інвалідізації або навіть смерті; ускладнення медичних заходів, які 

розвилися в результаті як помилкових, так і правильних дій лікаря. 

 Основні причини ятрогенії. Об'єктивні і суб'єктивні фактори причин ятрогеній. 

 Основні види ятрогенії. Ятропсихогенії, ятрофармакогенії, ятрофізіогенії. 

Ятрогенія впливу: медикаментозна; маніпуляційна; наркозно-реанімаційна, хірургічна, 

аліментарна, променева. Ятрогенія бездіяльності. 

 Основні шляхи уникнення ятрогенії.Ятрогенне захворювання, як наслідок некомпетентності 

медичного персоналу чи надмірної психічної лабільності пацієнта. Лікарські помилки: 

визначення, сутність, види лікарських помилок. 

 Класифікація лікарських помилок: діагностичні, тактичні, деонтологічні. Основні причини 

виникнення лікарської помилки. 

 Свобода та відповідальність у професійній діяльності лікаря. Моральна та юридична свобода 

лікаря: право на ризик. Профілактика ризику та терапевтичних помилок. Моральний вибір: 

проблема цілі та засобу її досягнення у медичній практиці. Поняття про лікарські 

правопорушення, посадові злочини та відповідальність за них. Профілактика лікарських 

помилок 

 

Тема 8.Лікарська таємниця 

Лікарська таємниця: визначення, сутність, основні правові документи, які гарантують 

дотримання лікарської таємниці в Україні та світі. Історія  становленнялікарської таємниці - від 

Давньої Індії до сучасної України. Принципи збереження лікарської таємниці.  

Право пацієнта на конфіденційність інформації про його стан здоров'я та можливі обмеження 

цього права.  

Основні правові документи, що гарантують дотримання лікарської таємниці в Україні і світі. 

Гарантії дотримання лікарської таємниці у Міжнародному кодексі медичної етики, 

Лісабонській декларації про права пацієнта, Ст. 132, 145, 387 Карного кодексу України. 

 Можливі обмеження права пацієнта на конфіденційність Перелік випадків законного 

розголошування лікарської таємниці без згоди пацієнта.  

 

Тема 9.Деонтологічні аспекти  права пацієнтів на життя та смерть. 

Поняття про евтаназію; морально-деонтологічні погляди на суїцид. Поняття «хоспіс». Захист 

права пацієнтів на життя: трансплантація, використання стволових клітин, штучне запліднення, 

аборти 

 Етичні та правові проблеми технологій, що штучно підтримують життя.Правове регулювання 

проблем евтаназії, фетальної терапії, клонування, трансплантації органів тощо. Співвідношення 

біологічної сутності та правової особистості. 

Правове регулювання вітального начала. Проблема “наукової леґальності”. Поняття 

трансплантації: історія і сучасність. Моральні проблеми трансплантології. 

Ксенотрансплантація. Етико-правові принципи трансплантації людських органів. Закон України 

«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». 

 Поняття про донорство та трансфузіологію. 
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 Біоетичні проблеми переливання крові. Закон України «Про донорство крові та її 

компонентів». Юридичні моделі при заборі органів від трупних донорів.  

Біоетичні проблеми клонування людських органів. 

 Етичні проблеми біобанків органів і тканин. 

 

Тема 10.Основні деонтологічні підходи в онкології, психіатрії, геронтології, педіатрії.  

Деонтологічні аспекти взаємин лікаря з пацієнтом-наркозалежним, ВІЛ-інфікованим і хворим 

на СНІД.  Морально-етичні проблеми ВІЛ /СНІДУ причина прихованої епідемії в Україні. 

Допомога хворим на СНІД. Епідемія ВІЛ/СНІДу. Люди, які живуть із ВІЛ/СНІДом, та уразливі 

до ВІЛ групи.  

Біоетичні проблеми під-час лікування хворих з ВІЛ/СНІДом. Права людей, які живуть із 

ВІЛ/СНІДом. Правозахисна діяльність у сфері ВІЛ/СНІДу.  

Криміналізація наркоспоживання в Україні. Стигма і дискримінація, асоційовані з ВІЛ/СНІДом. 

Психологічні особливості людини, що стикнулася з онкологічною хворобою. Проблеми 

правдивої інформації для онкологічних пацієнтів. Пацієнт - активний учасник лікувального 

процесу.  

Правове регулювання онкологічної допомоги. Психологія онкологічного хворого. 

Канцерофобія. Поведінка лікаря і психотерапія при роботі з онкологічними хворими. 

 Біоетичні проблеми болю і знеболення. 

Визначення та принципи паліативної допомоги. Права паліативних хворих. Права пацієнтів з 

обмеженим прогнозом життя.  

Особливості дотримання прав неповнолітніх пацієнтів. Етичні вимоги щодо організації 

обстеження дітей. Ятрогенії у пацієнтів дитячого віку. 

 Права дитини. Порушення прав дитини дорослими, які наглядають за нею. Етичні проблеми 

генетичного консультування дітей. Конвенція про права дитини. Догляд і підтримка дітей з 

ВІЛінфекцією. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістовних модулів і тем усього 
Кількість годин 

лекц. сем. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.Етика як наука про мораль. 

Професійна етика: сутність, основні 

принципи та категорії 

10 2 2   6 

Тема 2.Медична етика і деонтологія, 

їх визначення, статус і правове 

забезпечення в сучасному 

суспільстві.  

10 2 2   6 

Тема 3. Біомедична етика в сучасному 

суспільстві. 

8  2   6 

Тема 4. Правове забезпечення 

професійної діяльності лікаря в 

сучасному суспільстві.  

8  2   6 

Тема 5. Спілкування як 

фундаментальна властивість 

людського життя. Деонтологічні 

аспекти взаємин в медичних 

колективах під час виконання 

лікарської і наукової роботи. 

10 2 2   6 

Тема 6. Основні моделі взаємин в 

системі лікар-хворий.  

8  2   6 
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Тема 7. Ятрогенії та лікарські 

помилки 

10 2 2   6 

Тема 8. Лікарська таємниця 8  2   6 

Тема 9. Деонтологічні аспекти  права 

пацієнтів на життя та смерть. 

10 2 2   6 

Тема 10. Основні деонтологічні 

підходи в онкології, психіатрії, 

геронтології, педіатрії.  

6     6 

Підсумковий контроль 2  2    

Разом годин 90 10 20   60 

Кредитів ECTS –3,0 

 

5. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1.Етика як наука про мораль. Професійна етика: сутність, основні 

принципи та категорії. 

2 

2. Тема 2.Медична етика і деонтологія, їх визначення, статус і правове 

забезпечення в сучасному суспільстві.  

2 

3. Тема 5. Спілкування як фундаментальна властивість людського життя. 

Деонтологічні аспекти взаємин в медичних колективах під час 

виконання лікарської і наукової роботи. 

2 

4. Тема 7. Ятрогенії та лікарські помилки 2 

5. Тема 9. Деонтологічні аспекти  права пацієнтів на життя та смерть. 2 

 Разом: 10 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1.Етика як наука про мораль. Професійна етика: сутність, основні 

принципи та категорії 

2 

2. Тема 2.Медична етика і деонтологія, їх визначення, статус і правове 

забезпечення в сучасному суспільстві.  

2 

3.  Тема 3. Біомедична етика в сучасному суспільстві. 2 

4. Тема 4. Правове забезпечення професійної діяльності лікаря в 

сучасному суспільстві.  

2 

5. Тема 5. Спілкування як фундаментальна властивість людського життя. 

Деонтологічні аспекти взаємин в медичних колективах під час 

виконання лікарської і наукової роботи. 

2 

6. Тема 6. Основні моделі взаємин в системі лікар-хворий.  2 

7. Тема 7. Ятрогенії та лікарські помилки 2 

8. Тема 8. Лікарська таємниця 2 

9. Тема 9. Деонтологічні аспекти  права пацієнтів на життя та смерть. 2 

10. Підсумковий контроль 2 

 Разом: 20 

 

 

7. Самостійна робота 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1.Етика як наука про мораль. Професійна етика: сутність, основні 

принципи та категорії 

6 

2. Тема 2.Медична етика і деонтологія, їх визначення, статус і правове 

забезпечення в сучасному суспільстві.  

6 

3. Тема 3. Біомедична етика в сучасному суспільстві, її предмет, статус і 

круг проблем. 

6 

4. Тема 4. Правове забезпечення професійної діяльності лікаря в 

сучасному суспільстві.  

6 

5. Тема 5. Спілкування як фундаментальна властивість людського життя. 

Деонтологічні аспекти взаємин в медичних колективах під час 

виконання лікарської і наукової роботи. 

6 

6. Тема 6. Основні моделі взаємин в системі лікар-хворий.  6 

7. Тема 7. Ятрогенії та лікарські помилки 6 

8. Тема 8. Лікарська таємниця 6 

9. Тема 9. Деонтологічні аспекти  права пацієнтів на життя та смерть. 6 

10. Тема 10. Основні деонтологічні підходи в онкології, психіатрії, 

геронтології, педіатрії.  

6 

 Разом: 60 

 

8.Методичне забезпечення:  

 -Навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани практичних 

(семінарських) занять, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного 

та підсумкового контролю знань і вмінь студентів.  

- Методичні рекомендації для студентів з навчальної дисципліни «Історія України та 

української культури» 

- Завдання для самостійної роботи студентів 

- Підручники, навчальні посібники, електронні ресурси. 

 

9. Методи навчання: пояснювально-ілюстративний – студенти одержують знання на лекції, 

з навчальної або методичної літератури, через інформаційно-комунікаційні технології; метод 

проблемного викладу передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну 

діяльність студентів у її розв’язанні, що веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових 

положень, розвиває творче мислення і здатність до самостійної діяльності; частково-

пошуковий (евристичний) метод полягає в організації активного пошуку рішення висунутих у 

навчанні (або сформульованих самостійно) пізнавальних завдань. 

 

10.Методи контролю: попередній контроль(діагностика вихідного рівня знань студентів); 

поточний контроль (діагностика якості засвоєння матеріалу студентами з окремих тем та 

змістових модулів); підсумковий контроль (загальна діагностика якості знань та навичок 

студентів у відповідності до гуманітарної компоненти підготовки фахівців магістерського 

рівня). 

При перевірці засвоєння теми студенту присвоюються за традиційною системою бали: 

«5», «4», «3», «2». Оцінка виставляється не лише за одноразовий виступ студента, а за суму 

відповідей, які студент дає під час заняття, постановку питань, демонструючи при цьому 

обізнаність з матеріалом. 

Оцінювання здійснюються згідно з критеріями, що зазначені в робочій навчальній 

програмі дисципліни.  

 

11.Критерії оцінювання знань студентів 
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Оцінка «5» - виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та лекційний 

матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами, дає вичерпно 

точні та ясні відповіді без будь яких навідних питань, викладає матеріал без помилок і 

неточностей, вільно вирішує всі ситуаційні задачі різного ступеня складності, бере активну 

участь в дискусії та обговоренні тематичних питань під час практичних занять, демонструючи 

володіння матеріалом основних та додаткових джерел інформації. 

Оцінка «4» - виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок. Вирішує ситуаційні 

задачі, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках, бере участь в обговоренні 

тематичних питань під час практичних занять, демонструючи володіння матеріалом основних 

та рекомендованих джерел інформації. 

Оцінка «3» - ставиться студентові на основі його знань основного змісту заняття та при 

задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) 

завдання за допомогою навідних питань, вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у 

простих випадках, не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо 

поставлені запитання відповідає правильно, намагається взяти участь в обговоренні окремих 

тематичних питань під час практичних занять. 

Оцінка «2» - виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають 

вимогам «задовільної» оцінки; студент пасивно стежить за ходом обговорення тематичних 

питань, не беручи в ньому участь, має явні труднощі при відповіді на прямі питання викладача. 

 

12.Форма підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль успішності навчання здійснюється на останньому практичному 

занятті. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку на останньому семінарському занятті 

з метою встановлення змісту знань студентів за обсягом, якістю та глибиною, а також вміннями 

застосувати їх у практичній діяльності. До заліку допускаються студенти, які не мають 

пропущених невідпрацьованих занять та з середньою оцінкою за поточну успішність не нижче 

3,0. Середня оцінка конвертується у бали ЄКТС. 

 

 
13. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що 

завершуються заліком) 

 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 
 5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137 
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136 
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135 
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134 
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133 
4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132 
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131 
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130 
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129 
4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128 
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127 
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126 
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125 
4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124 
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4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123 
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122 
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121 
4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120 
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос-

татньо 4,52 181 3,99 160 3,47 139 
4,5 180 3,97 159 3,45 138 

 

14. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Шкала оцінювання: національна на ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою Кількість 

студентів для екзамену,. заліку для заліку 

180-200 A відмінно  

зараховано 

10% 

170-179,99 B добре 25% 

160-169,99 C 30% 

141-159,99 D задовільно 25% 

120-140,99 E 10% 

100-119,99 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

1-99,99 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

15. Орієнтований перелік питань для підсумкового контролю 

1. Визначення поняття «етика» і «медична етика».  

2. Визначити поняття «деонтологія». Ким і коли введено цій термін?  

3. Визначити поняття «Медична деонтологія».  

4. Основні сфери регуляції медичної деонтології.  

5. Ким і коли вперше систематизовані принципи медичної деонтології? 

6 Основні вимоги, що пред'являють до сучасного лікаря.  

7. Основні міжнародні документи, що регламентують роботу лікаря.  

8. Значення Женевської декларації для лікарів.  

9. Основні національні документи, що регламентують роботу лікаря. 

10. Основні етапи становлення медичної деонтології.  

11. Основні риси лікарської етики догіппократівського періоду.  

12. Позитивні і негативні риси лікарської етики Стародавньої Індії.  

13. Визначити основні риси лікарської етики медицини періоду Гіппократа.  

14. Основні принципи поведінки лікаря, сформульовані Гіппократом.  

15. Роль лікарів Сходу в розвитку медичної деонтології.  

16. Характер розвитку медичної етики в Київській Русі.  

17. Вклад вітчизняних клініцистів в розвиток учення про медичну деонтологію (М.Я. Мудров, 

С.П. Боткін, Ф.Г. Яновський та інші). 

18. Основні принципи «Нюрнберзького кодексу» (1947);  

19. «Женевська декларація» (1948, 1994), як клятва Гіппократа ХХ століття;  

20. «Міжнародний кодекс медичної етики» (1949);  
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21. «Гельсінська декларація прав людини» (1964) ВМА (Етичні принципи медичних досліджень 

за участю людей) 1975 (Токіо), 1983 (Італія), 1989 (Гонконг), 1996 (ЮАР), 2000 (Шотландія), 

2002 (США);  

22.Токійська декларація (1975) – доповнений етичний кодекс медично-біологічних досліджень.  

23. Права медичного працівника за законодавством України. 

24. Визначити поняття «Взаємини лікар-хворий».  

25. Основні моделі взаємин в системі лікар-хворий.  

26. Патерналістська модель: характеристика, основні принципи.  

27. Перевага і недоліки патерналістської моделі взаємин.  

28. Модель «технічного» типу: характеристика, основні принципи.  

29. Колегіальна модель: характеристика і основні принципи.  

30. Контрактна модель: характеристика і основні принципи.  

31. Визначити найбільш раціональну модель взаємин між лікарем і хворим.  

32. Основні міжнародні документи, які регламентують права пацієнта.  

33. Основні положення Лісабонської декларації.  

34. Основні етичні принципи клінічних досліджень.  

35. Визначити принцип «добровільної інформованої згоди» і «співпраці» лікаря і хворого.          

36. Визначити поняття «ятрогенія», «ятрогенні захворювання».  

37. Основні причини ятрогенії.  

38. Назвати основні види ятрогенії.  

39. Основні шляхи уникнення ятрогенії.  

40. Проблема взаємин в системі лікар-хворий як одна з причин ятрогеній. 

41. Визначення і суть лікарської таємниці.  

42. Історія становлення лікарської таємниці.  

43. Принципи збереження лікарської таємниці.  

44. Права пацієнта на конфіденційність інформації про його стан здоров'я.  

45. Можливі обмеження права пацієнта на конфіденційність.  

46. Права лікаря і пацієнта та лікарська таємниця.  

47. Гарантії дотримання лікарської таємниці в «Декларації про політику в області забезпечення 

прав пацієнтів в Європі» (розділ «Інформація» 1994).  

48. Гарантії дотримання лікарської таємниці в Міжнародному Кодексі медичної етики.  

49. Гарантії дотримання лікарської таємниці в Етичному Кодексі Українського лікаря, в Законі 

України «Про інформацію» та інші.  

50. Правові документи, що регламентують дотримання лікарської таємниці в Україні.  

51. Визначити дії лікаря, що пов'язані з негативними наслідками.  

52. Визначити поняття «Лікарська помилка».  

53. Надати класифікацію лікарських помилок.  

54. Деонтологічні аспекти при допущенні лікарських помилок.  

55. Основні причини виникнення лікарських помилок.  

56. Профілактика лікарських помилок.  

57. Визначити основні морально-правові аспекти, за які відповідає лікар за допущені помилки.  

58. Біоетика і біомедична етика: статус, суть і круг проблем.  

59. У якому співвідношенні знаходяться біоетика, біомедична і медична етики?  

60. Що відрізняє і об'єднує біоетику і біомедичну етику?  

61. Основні принципи і норми біомедичної етики.  

62. Якими етичними нормами регулюються біомедичні дослідження? 

63. Обов'язкова вимога біомедичної етики.  

64. Вплив принципів біомедичної етики на експериментальні дослідження.  

65. Правові документи, що регламентують дотримання принципів біоетики в Україні. 

66. Основні етичні проблеми трансплантології.  

67. Класифікація трансплантацій.  

68. Поняття про міжнародні і вітчизняні законодавчі акти в трансплантології.  
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69. Етичні проблеми використання ембріональних (плодових) стволових клітин (ЕСК).  

70. Екстракорпоральне (штучне) запліднення (ЕКЗ) – сучасний біотехнологічний метод 

подолання безпліддя.  

71. У чому полягає проблема права на життя на початковій стадії людського існування?  

72. Чи має право на життя ембріон з відхиленнями розвитку?  

73. Етичні проблеми технологій, що штучно підтримують життя: генної інженерії, проблеми 

клонування, генетично модифіковані організми. 

74. Визначити поняття «термінальний стан», «клінічна і біологічна смерть».  

75. Визначити поняття «вмирання з гідністю».  

76. Визначити поняття «евтаназія».  

77. Основні види евтаназії.  

78. Дати характеристику дистаназії і ортотаназії.  

79. Характеристика «активної» і «пасивної» евтаназії.  

80. Сучасний стан проблеми евтаназії.  

81. Визначити поняття «хоспіс»: медичне і соціальне значення; основні функції хоспісів.  

82. Етичні проблеми в онкології.  

83. У чому етичний сенс ідеї захисту цивільних прав психічно хворих?  

84. Які етичні небезпеки містить в собі втручання в психіку людини?  

85. У чому полягає сенс сучасних етичних проблем в наркології?  

86. Основні деонтологічні підходи в психіатрії.  

87. Етичні проблеми в сучасній психотерапії.  

88. Етичні проблеми в наркології.  

89. Геронтології етичні проблеми.  

90. Етичні проблеми в педіатрії. 

91.У чому полягають характерні риси гуманізму як моральної позиції людин 

92.У чому може бути виражена професійна моральна деформація працівника 

93.Які з етичних категорій можна вважати центральними, системо утворюючими? 

94.Дайте визначення поняттю «етика ділових відносин». 

95.У чому полягають характерні риси гуманізму як моральної позиції людини 
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