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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Деонтологія в медицині
Викладач (-і) Проф. Сокрут В.М.
Контактний телефон викладача 
E-mail викладача ________

067 502 47 1!
Aa8088va@ ukr.net

Формат дисципліни За вибором
Обсяг дисципліни 2 кредити
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації 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 кзЬс1@і.иа____________________

2. Анотація до курсу
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.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Деонтологія в медицині» є моральна 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.

_______________________________________3. Мета га цілі курсу_______________________________________
Метою навчальної дисципліни 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.

Основні завдання навчальної дисципліни: 
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.

4. Результати навчання (компетентності)
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Деонтологія 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 правильно, 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.
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 до вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти 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;
-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 
Результ ат и 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.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Семінарські заняття 10
Самостійна робота 40

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс(рік навчання)

5 221 Стоматологія 3 За вибором
Тематика курсу

Тема, план Форма заняття Літерату
ра

Завдання, год Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема 1. Етика як 
наука про мораль, 

і  Професійна етика: 
сутність, основні 
принципи та 
категорії

лекція
семінар
самостійна робота

1-3,7 2
2
6
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації:
-Етичні категорії в 
сіітових релігіях

5, 4, 3 ,2 За розкладом

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

лекція
семінар
самостійна робота

1-3,7-10 2
2
6

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування

5, 4, 3, 2 За розкладом

Тема 3.
Біомедична етика 
в сучасному 
суспільстві.

лекція
семінар
самостійна робота

1-3,7-
10,12 2

6
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
Доповідь у формі

5, 4, 3 ,2 За розкладом



презентації:
Філософія
трансгуманізму

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

лекція
семінар
самостійна робота

8,11-
13,16 2

6
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування..

5, 4, 3 ,2 За розкладом

Тема 5.
Спілкування як 
фундаментальна 
властивість 
людського 
життя. Деонтологі 
чні аспекти 
взаємин в 
медичних 
колективах під час 
виконання 
лікарської і 
наукової роботи.

лекція
семінар
самостійна робота

1-4,
7,8,14.19

2
2
8

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації: 
Сужбовий етикет

5, 4, 3 ,2 За розкладом

Тема 6. Основні 
; моделі взаємин в 
• системі лікар- 

хворий.

семінар
самостійна робота

1-4,
7,8,14.19 2

2
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування.

5, 4, 3 ,2 За розкладом

і

Тема 7. Ятрогенії 
та лікарські 
помилки

семінар
самостійна робота

1-
3,6,8,13,1
8

2
4

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування.

5, 4, 3 ,2
За розкладом

Тема 8. Лікарська 
таємниця

лекція
семінар
самостійна робота

1-3,
5,12,13, 2

8
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування.

5, 4, 3 ,2 За розкладом

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

лекція
семінар
самостійна робота

1-
3,6,10,12
16

2
8

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
“та тези з метою

5, 4, 3 ,2 За розкладом



підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації: 
Безсмертя: мрія чи 
реальність

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

залік
самостійна робота

1-
3,6,10,12
16-18

2
8

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування.

За розкладом

6. Система оцінювання курсу
Загальна система Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань,
оцінювання курсу навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється

на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний 
контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті 
перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами поточного 
контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку, 
усно
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:

*

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 
кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати 
оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені 
за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за 
поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за 
Таблицею 1.

Таблиця 1. 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

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22

4,77 191 4,24 ‘ 170 3,72 149 3,2



4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05
4,6 184 4,07 163 3,55 . 142 3,02

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3
4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості 
балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, 
шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків 
після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного 
контролю.

Вимоги до 
письмової роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Завдання складають 40 
тестів відкритої форми. Вага кожної правильної відповіді -  5 балів; за кожне 
виправлення знімається 0,5 б.______________________________ ______________

Аудиторна робота
Т1-4 сума Т5- сума
Контрольна робота 20 Контрольна робота -  20 20
Тест 10 Тест -  10 10
Робота на парах Робота на парах -  5
Реферат 15 Реферат -  15 15

72-120 72-120
Умови допуску до підсумкового контролю Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати 
студент за поточну навчальну діяльність для допуску до 
екзамену становить 72 бали._________

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.________________________________________________________________ __________

8. Рекомендована література
1. Алексеенко А.П., Лісовий В.М. Соціально-філософські та етичні проблеми медицини. Харків, 

Колегіум. - 2010. -  340 с.
2. Бильченко О.С. Врачебная этика и медицинская деонтология. Харків, 2005. -  197 с.
3. Грандо A.A. Лікарська етика і медична деонтологія - K.: Вища школа, 1988. - 192 с.___________



4. Деонтологія в медицині: У 2 т. Під ред. Б.В. Петровського. - АМН СРСР. - М.: Медицина, 1988. Т.
5. Загальна деонтологія. - 352 с.; Т. 2. Приватна деонтологія. - 416 с.
6. Ковальова О.М., Вітенко І.С., Лісовий В.М. Біоетика, 2006. -  203с.
7. Ковальова О.М., Лісовий В.М. Біоетичні аспекти клінічної практики і наукових досліджень. Харків 
-2 0 0 6 .-9 5 с .
8. Кривоносов М.В., Алексеенко А.П. Філософські соціально-екологічні проблеми медицини, Харків, - 
2002 .-215  с.

У кладач Є// / ______ проф. С окрут В. М.


