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_________________ДЕОНТОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ_______________ 

(назва вибіркової навчальної дисциліни) 

 

Спеціальність  222 «Медицина» 

Освітній рівень  Магістр 

Термін вивчення (курс)  II 

Форма навчання  Очна 

Кафедра  Фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

 

Короткий зміст дисципліни: вивчаються 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; Етичний кодекс лікаря України. 

Формуються вміння 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. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних, 

семінарських):  

1. Медична етика та деонтологія, їх правове забезпечення у сучасному 

суспільстві. Етапи становлення медичної етики та деонтології в різні 

епохи розвитку суспільства. 

2. Лікарський обов’язок. Психологічні особливості лікаря. Формування 

належних професійних відносин у колективі та моральні якості лікаря. 
3. Права людини в системі охорони здоров’я. Згода пацієнта на окремі 

види медичних втручань (інформована згода).  
a. Лікарські помилки та правова відповідальність лікаря. 

Кримінальний кодекс і медицина. Слово лікаря та ятрогенії. 

Зберігання лікарської таємниці.  
4. Клятва Гіппократа. Проблема евтаназії та допустимого ризику в 

медицині. Проблеми життя та смерті у медичній етиці та деонтології. 

Етичний кодекс лікаря України. 



 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна 

дисципліна:  
1. ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

2. ЗК5 Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодіїю. 

3. ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

4. СК19 Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції. 

5. ЗК4 ЗР4 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. Нести відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції.  

6. ЗК5 ЗР5 Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Нести відповідальність за вибір та тактику способу 

комунікації. 

7. ЗК9 ЗР9 Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати свою 

громадянську свідомість, вміти діяти відповідно до неї. Здатність донести свою 

громадську та соціальну позицію. Відповідати за свою громадянську позицію та 

діяльність.  

8. СК21 СР21.1 В умовах закладу охорони здоров’я, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

проводити заходи: організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі; організовувати взаємодію з колегами у своєму закладі та в 

інших закладах охорони здоров’я, підлеглими та керівниками. 

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які 

забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни:  

1. Професор Захарчук О.І. 

2. Доцент Горошко О.М. 

3. Асистент Ежнед М.А. 

 

 

Завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії,  

професор                                                                    Олександр ЗАХАРЧУК 

 


