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Короткий опис змісту 
дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: 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, оскільки 
деонтологічні аспекти взаємовідносин лікаря і пацієнта, лікаря і 
медичного персоналу, лікаря і фармпредставників, пацієнтів та 
представників страхових фірм, лікарів і керівників структур 
охорони здоров'я мають принципове значення для підвищення 
ефективності надання медичної допомоги населенню. 
Завдання: навчити студентів особливостям взаємин лікаря і 
пацієнта; взаємовідносин всередині професійної групи лікарів; 
відносин до нових наукових досягнень і критерії їх 
використання у медичній практиці; відносини на ринку ліків, 
що використовуються у медичній практиці; естетичні норми 
медичної допомоги; ставлення лікарів до соціальних і 
природних факторів, що впливають на стан здоров'я їхніх 
пацієнтів; принципи відокремлення даної професійної групи в 
суспільстві; ставлення до влади і законів, що діють в даному 
суспільстві; моральний статус пацієнта щодо свого здоров'я та 
рекомендацій лікаря.  

Результати вивчення дисципліни. У результаті вивчення 
навчальної дисципліни «Деонтологія в медицині» студенти 
медичного факультету 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; Етичний кодекс лікаря України. 
Формуються вміння та компетентності професійно вірно, з 
розумінням і співчуттям спілкуватися з хворою людиною; 
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; зберігати лікарську таємницю та вірність 
«Клятві Гіппократа»; використовувати знання з деонтології та 
лікарської етики в різних царинах професійної діяльності лікаря. 

Забезпечення загальних 
та професійних 

компетентностей 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує 
набуття здобувачами вищої освіти компетентностей: 
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  
ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК5 Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в 
команді; навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою.  
ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.  
ЗК8 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків.  
ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

СК17 Здатність до ведення медичної документації. 
СК18 Здатність до проведення епідеміологічних та медико-
статистичних досліджень здоров’я населення; обробки 
державної, соціальної, економічної та медичної інформації.  
СК20 Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, 
підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо 
забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 
ефективності використання медичних ресурсів  

 
 


