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1. Мета дисципліни – є формування у студента деонтологічних принципів медичного 

фахівця та вміння застосовувати їх в конкретних професійних ситуаціях. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Гістології, цитології та ембріології», 

«Анатомії людини», «Медичної біології», «Медичної хімії», «Біологічної та біоорганічної 

хімії», «Медичної та біологічної фізики»,. 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із фізіології та анатомії людини,гістології 

цитології та ембріології, медичної біології та ін. навчальних дисциплін для рішення 

конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науково- методичною 

літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Медична деонтологія, як складова медичної етики, являє собою науку та практику про 

морально-етичні обов’язки медика, у тому числі і студента-медика, у процесі його 

професійної, лікувально-діагностичної, навчальної і наукової клінічної діяльності, що 

визначає психоетичні норми взаємовідносин лікаря з пацієнтом і колегами. Вивчення 

дисципліни «Деонтологія з основами професійної та корпоративної етики» перед початком 

клінічних дисциплін створює необхідні передумови для швидшої адаптації студента до роботи 

в клініці, надає правове підґрунтя його професійної діяльності, знайомить із нормативними 

державними та міжнародними документами, основними принципами біомедичної етики, 

статусом медичної деонтології у сучасному суспільстві. 
4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Засвоєння студентом теоретичних знань, необхідних для побудови оптимальної 
моделі поведінки при спілкуванні із хворим. 

2. Надання студентові сучасної інформації щодо нормативно-правового регулювання 
професійної діяльності лікаря. 

3. Формування у студента набуття відповідних навичок професійного спілкування в 
колективі. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 
«Медицина») дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 

компетентностей: 
інтегральної: 

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем 

автономії. 

 
загальних: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

ЗК 08. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 09. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
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ЗК 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані. 

СК 11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної 

відповідальності. 

СК 21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з 

проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються. 

СК 22. Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів 

СК 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами. 

СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів.  
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

 
 

Методи оцінювання 

 

Відсоток у 

підсумкові 

й оцінці з 

дисципліни 

 
Код 

 
Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Визначення медичної етики і 
деонтології, їх ролі у сучасній структурі 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

медичних   наук   та   історичні   етапи заняття, оцінювання усних/письмових 

становлення. самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

1.2. Основних етичних законів та позицій в 
медицині. 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

заняття, оцінювання усних/письмових 

самостійна відповідей/доповнень; 

робота  

1.3. Сучасних моделей взаємовідносин між 
лікарем та пацієнтом. 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

заняття, оцінювання усних/письмових 

самостійна відповідей/доповнень; 

робота  

1.4. Основних положень міжнародних на 
національних нормативних 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

документів, актів та декларацій, що заняття, оцінювання усних/письмових 
регламентують права пацієнта та самостійна відповідей/доповнень; 

лікаря робота  

1.5. Понять про ятрогенії, причини їх 
виникнення та наслідки. 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

заняття, оцінювання усних/письмових 

самостійна відповідей/доповнень; 

робота  

1.6. Визначення   та сутності лікарської 
таємниці, правових документів, що 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

гарантують дотримання лікарської заняття, оцінювання усних/письмових 

таємниці в Україні. самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

1.7. Визначення  поняття  «лікарські 
помилки», різновидів та основних 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

причин лікарських помилок; поняття заняття, оцінювання усних/письмових 

про лікарські правопорушення, самостійна відповідей/доповнень; 

посадові злочини та відповідальність робота  

за них   

1.8. Поняття про біоетику та біомедичну 
етику, сферу їх застосування у 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

сучасному суспільстві заняття, оцінювання усних/письмових 
 самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

1.9 Морально-правових аспектів 
забезпечення права людини на життя 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

та смерть заняття, оцінювання усних/письмових 
 самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

1.10. Деонтологічних засад взаємовідносин 
у медичних колективах та спілкування 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

із родичами пацієнтів заняття, оцінювання усних/письмових 
 самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  
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2 Вміти    

2.1. Демонструвати володіння морально- 
деонтологічними принципами 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

медичного фахівця заняття, оцінювання усних/письмових 
 самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

2.2. Дотримуватися вимог етики, біоетики 
та деонтології у своїй фаховій 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

діяльності. заняття, оцінювання усних/письмових 
 самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

2.3. Дотримуватись у   своїй   діяльності 
основних положень міжнародних 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

правових актів гуманістичного заняття, оцінювання усних/письмових 

спрямування та регламентуючих самостійна відповідей/доповнень; 

правових документів стосовно фахової робота  

діяльності   

2.4. Оцінювати сучасні підходи до проблем 
евтаназії. 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

заняття, оцінювання усних/письмових 

самостійна відповідей/доповнень; 

робота  

2.5. Використовуючи   принципи   медичної 
деонтології, запобігати виникненню 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

ятрогеній і корегувати наслідки заняття, оцінювання усних/письмових 

ятрогенних впливів. самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

2.6. Демонструвати розуміння нормативно- 
правового регулювання взаємовідносин 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2. 3; 
оцінювання презентації; 

5 

лікар-хворий заняття, оцінювання усних/письмових 
 самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

2.7. Усвідомлювати та керуватися у своїй 
діяльності громадянськими правами, 

Лекція, 
семінарське 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 
оцінювання презентації; 

5 

свободами та обов’язками, підвищувати заняття, оцінювання усних/письмових 

загально-освітній культурний рівень самостійна відповідей/доповнень; 
 робота  

3 Комунікація    

3.1. Взаємодіяти,   в   т.ч.   інформаційно,   з 
колегами у своєму закладі та в інших 

Лекція, 
семінарське 

Оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

5 

закладах охорони здоров’я, пацієнтами заняття, оцінювання презентації; 

та їх родичами, дотримуючись самостійна  

принципів медичної етики та робота  

деонтології..   

4. Автономність та відповідальність    

4.1. Нести відповідальність за дотримання 

відповідних етичних та правових норм 

при здійсненні професійної діяльності. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / доповіді 10 



7  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 
 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1
.1

. 

1
.2

. 

1
.3

. 

1
.4

. 

1
.5

. 

1
.6

. 

1
.7

. 

1
.8

. 

1
.9

. 

1
.1

0
. 

2
.1

. 

2
.2

. 

2
.3

. . 

 

2
.5

. 

2
.6

. 

2
.7

. . 

 

4
.1

. 

2
.4

 

3
.1

 

ПРН 21. Відшуковувати 

необхідну інформацію у 

професійній літературі та 

базах даних інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та 
застосовувати цю 
інформацію. 

 

 
+ 

 

 
+ 

  

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

       

 

+ 

   

 
+ 

 

 

+ 

ПРН 25. Зрозуміло і 

однозначно доносити власні 

знання, висновки та 

аргументацію з проблем 

охорони здоров’я тадотичних 

питань до фахівців 

і нефахівців. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

     

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПРН 26. Управляти 

робочими процесами у сфері 

охорони здоров’я, які є 

складними, 

непередбачуваними  та 

потребують нових 

стратегічних підходів, 

організовувати роботу та 

професійний розвиток 

персоналу з урахуванням 

набутих навиків ефективної 

роботи в команді, позицій 

лідерства, належної якості, 

доступності  і 
справедливості, 

забезпечення надання 

інтегрованої медичної 

допомоги. 

   

 

 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1. – 1.10, 2.1 – 2.7. (блок тем Розділу 1) 

20 балів / 12 балів; 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1. – 1.10, 2.1 – 2.7. (блок тем Розділу 2) 
20 балів / 12 балів; 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1. – 1.10, 2.1 – 2.7. (блок тем Розділу 3) 

20 балів / 12 балів; 
4. Оцінювання презентації - РН 1.1. – 1.10, 2.1. – 2.7, 3.1; 4.1 – 20 балів / 12 балів; 

5. Оцінювання усних відповідей - РН 1.1. – 3.1. – 10 балів / 6 балів; 

6. Оцінювання доповнень - РН 1.1. – 3.1. – 10 балів / 6 балів; 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх семінарських занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1, 2, 3 проводяться по завершенні семінарських занять з 

Розділів 1, 2, 3 відповідно. 

Оцінювання презентацій / доповідей з сучасних питань догляду за хворими 

проводиться по завершенні семінарських занять з Розділу 1, 2, 3. 

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 

проведення семінарських занять. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Назва тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
ії

 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

*
 

1. 
Розділ 1. Етика та деонтологія як основа лікарської 

діяльності. 
6 12 - 22 

2. Лекція 1. Медична етика та деонтологія: їх визначення, 
статус та правове забезпечення у сучасному суспільстві. 

2 
   

3. Семінарське заняття. Визначення медичної етики та її 

складової – медичної деонтології. Етичні закони та позиції 

у медицині. Офіційні документи, які регламентують роботу 

лікаря. Морально-правові аспекти проведення клінічних 

експериментів та досліджень. Сутність професійної моралі 

лікаря у сучасному суспільстві. Поняття про морально- 

етичне та правове регулювання діяльності медичних 
працівників. 

  

 

 

4 

  

4. Самостійна робота. Поняття етики. Основні етапи 

становлення етики. Етика в системі знання про мораль. 

Значення етики на рубежі ХХ і ХХІ століть. Поняття і 

категорії моралі. Мораль і духовність. Основні концепції 
походження моралі. Функції моралі. Характеристика 
понять моральної свідомості. 

    

 

6 

5. Лекція 2. Етапи становлення медичної деонтології в різні 

епохи розвитку суспільства. 
2 

   

6. Семінарське заняття. Історичні аспекти медичної етики й 

деонтології. Роль етики й деонтології у формуванні 

особистості лікаря. Сучасні правила етики та деонтології. 
Базові поняття етики бізнесу. Управлінська етика. Вплив 
етичних норм на розвиток медицини. 

  

 
4 

  

7. Самостійна робота. Покликання лікаря, його обов’язок з 
точки зору древньоіндійської „Книги життя” („Аюр– 

Веди”), поняття медичної деонтології в „Каноні лікарської 

науки” Авіценни. Принципи поведінки лікаря, 
сформульовані Гіппократом. Історія „Клятви Гіппократа” та 

її подальші модифікації. Розвиток медичної етики та 
деонтології на теренах держав, до складу яких входила 

України. 

    

 

 

6 

22. Лекція 3. Зміст та структура біомедичної етики, її основні 
теоретичні та прикладні аспекти у сучасному суспільстві. 

2    

23. Самостійна робота. Біоетика та біомедична етика. 

Співвідношення екологічної етики, біоетики, медичної 
етики та деонтології. 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 та людині, ембріонах, розумово 

та фізично відсталих особах. 

    

 

 

 

2 
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24. Семінарське заняття. Деонтологічні та етичні аспекти 

права пацієнта на життя і смерть. 

 
2 

  

25. Самостійна робота. Проблема цінності людського життя. 

Право людини на життя та право на смерть. Моральні 

проблеми штучного запліднення, абортів та «сурогатного 

материнства». Морально–правові аспекти реаніматології та 

трансплантології: обмеження використання органів від 

живих донорів, різні моделі забору органів від померлих 

донорів, ксенотрансплантація – за та проти. Моральна 

оцінка процедур отримання та уведення в організм 

ембріональних стволових клітин людини. Проблемисуїциду 

та евтаназії. Статус мертвого тіла в медицині, ставлення з 

боку лікаря до померлої людини. Етичні аспекти 

поводження з видаленими частинами людського 
тіла. 

    

 

 

 

 

 
2 

26. 
Семінарське заняття. Деонтологічні аспекти взаємин 

лікаря із ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. 

 
2 

  

 
 

27. 

Самостійна робота. Медична деонтологія епохи ВІЛ, 

післячорнобильського синдрому, деонтологічні аспекти 

спілкування із військовослужбовцями, що проходили 
службу в «гарячих» точках та зоні АТО. Спілкування з 

рідними та близькими хворого. 

    

 
4 

11. Модульна контрольна робота 1    2 

12. Розділ 2. Статус і функції сучасної медичної деонтології. 4 8 - 10 

8. Лекція 4. Походження професійної етики, сутність, 
основні принципи та категорії. Етика та деонтологія в 

професійній діяльності лікаря. 

 
2 

   

9. Семінарське заняття. Специфіка професійної моральності 

і професійної етики. Основні поняття професійної 

моральності. Ділова етика і духовність. Етичне виховання. 
«Клятва Гіппократа»: історія виникнення та подальша 

модифікація. Формування етичних норм і культури 

професійного спілкування в медичних закладах. 

  

 

2 

  

10. Самостійна робота. Вчинок як початковий елемент 
етичної поведінки. Суть етичної свободи. 

   
2 

13. Лекція   5.   Основні   моделі   взаємовідносин   у   системі 

«лікар–хворий». Основні моделі взаємовідносин між 

лікарем та пацієнтом – патерналістська та автономна, 

модель       «послабленого       патерналізму».       Проблема 

«дистанціювання» та субординації лікаря і пацієнта у 
медичній практиці. 

 

 

2 

 

 

2 

  

14. Семінарське заняття. Деонтологія розпитування і 
фізичного дослідження пацієнта, що може і повинен знати 
пацієнт про діагноз, його лікування та результати 
дослідження. 

  

2 

  

15. Самостійна робота. Лісабонська та Гельсінкська 

Декларації прав пацієнта. Принцип «інформованої згоди» і 

«співробітництва» лікаря та хворого. Моральні дії лікаря в 

умовах залежності від нього життя та здоров’я пацієнта. 

Поняття про ятрогенії, основні їх причини та наслідки. 
Проблема проведення «сліпих» клінічних досліджень в 

сучасній медицині 

    

 

 
2 
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16. Семінарське заняття. Ятрогенні захворювання, причини 

їх виникнення та шляхи уникнення. 

 
2 

  

17. Самостійна робота. Поняття про ятрогенії, ятрогенні 

захворювання. Основні причини виникнення ятрогеній, та 

наслідки. Види ятрогеній (медикаментозна, маніпуляціна, 

після реанімаційна, хірургічна, аліментарна, променева, 

ятрогенія бездіяльності). Основні шляхи уникнення 
ятрогенних захворювань. Проблема взаємин «лікар– 
хворий» як одна з причин ятрогеній. 

    

 

 
4 

28. Модульна контрольна робота 2    2 

29. Розділ 3.   Моральні та правові аспекти лікарської 
діяльності. 

4 8 - 16 

18. Лекція 6. Проблеми деонтології та лікарської етики в 
різних царинах професійної діяльності лікаря. Основні 

деонтологічні підходи в онкології, психіатрії, геронтології. 

 
2 

 
2 

  

19. Самостійна робота. Етична сторона взаємостосунків між 

суб’єктами медицини і державою. Ціль етичних критеріїв 

ВООЗ і сфера їх вживання. Етика просування на ринок 

лікарських препаратів. Етика рекламування лікарських 

препаратів серед лікарів і населення. Роль медичних 

представників у просуванні лікарських препаратів на ринок. 

Етичні аспекти симпозіумів і наукових нарад медичних 

працівників. Вимоги до інформації, що поміщається в 

анотаціях, вкладках і брошурах щодопрепаратів, медичних 

приладів. Етичні аспекти самостійного лікування без 

рецептурними препаратами в світовій практиці. Етичний 

зміст взаємостосунків лікаря із медичним персоналом. 

Етика і професійні відносини в медичних колективах. 
Захист прав хворого і лікаря в 
медичній взаємодії. 

    

 

 

 

 

 

 
2 

 

20. 
Семінарське заняття. Деонтологічні аспекти взаємин в 

медичних колективах під час виконання лікарської та 

наукової роботи. 

  
2 

  

 

 

 

 

21. 

Самостійна робота. Деонтологічні аспективзаємовідносин 

у медичних колективах: проблеми корпоративності, 

демократичності, субординації. Деонтологічні проблеми 

проведення наукових досліджень. Поняття про особисту і 

колективну відповідальність. Вимоги, що пред'являються до 

лікаря, який прагне присвятити себе науковій діяльності. 

Найважливіші принципи вченого-медика. Вимоги, що 

пред'являються до претендента на вчений ступінь при 

залученні людини як 
об'єкту дослідження. Правові документи, що 

регламентують науково-дослідну діяльність лікаря. 

    

 

 

 

 
2 

30. Лекція 7. Визначення та сутність лікарської таємниці, 
історія її становлення – від Древньої Індії до сучасної 
України. Право пацієнта на конфіденційність інформації 
про стан його здоров’я та можливі обмеження цього права. 

 

2 

 

2 

  

31. Самостійна робота. Визначення та сутність лікарської 

таємниці, історія її становлення – від Древньої Індії до 

сучасної України. Право пацієнта на конфіденційність 
інформації про його стан здоров’я та можливі обмеження 
цього права. Гарантії дотримання лікарської таємниці у 

    

 
4 
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 Міжнародному Кодексі медичної етики, Лісабонській 
декларації про права пацієнта. Правові документи, що 
регламентують дотримання лікарської таємниці в Україні 
(ст. 132, 145, 387 Карного Кодексу України). 

    

32. Семінарське заняття. Лікарські помилки, моральна та 

правова відповідальність лікаря 

 
2 

  

33. Самостійна робота. Сутність поняття «лікарська помилка», 

різновиди та основні причини лікарських помилок. 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. 

    

 

 

 
4 

34. Модульна контрольна робота 3    4 

35. ВСЬОГО 14 28 - 48 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 14 год. 

Семінарські заняття – 28 год. 
Самостійна робота – 48 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Герасимчук Н.М. Деонтологія в медицині: 

підручник. – Харків, 2014.– 258 с. 

2. Спиця Н.В. Деонтологія в медицині. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу 

медичних та фармацевтичних факультетів. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 60 с. 

3. Підручник з лікарської етики: Переклад з 2-го анґлійського видання 2009 року за редакцією 

академіка АМН України, Голови Комітету з лікарської етики Всеукраїнського Лікарського 

Товариства (ВУЛТ)Любомира ПИРОГА- Світове Лікарське Товариство / World Medical 

Association (WMA)-© 2009 by The World Medical Association, Inc.© 2009 Ukrainian translational by 

Ukrainian Medical Association (UMA) / український переклад Всеукраїнського Лікарського 

Товариства (ВУЛТ).© 2009 українське видання БФ «Третє Тисячоліття» - ISBN 966-7756-10-6 

(NLM classification: W 50) – 140с. 
4. Тарасюк В.С., Кучинська Г.Б. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині. 

–К.: ВСВ "Медицина", 2013. – 648 с. 

5. Малахов В. Етика: Курс лекцій. Навч. посібник. - 2-й виклад., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2000. 

— 384с. 

6. Масний З. Проблеми деонтології в сучасній українській медицині. – Львів. – Літературна 

агенція «Піраміда», 2010. – 74 С. 

7. Левенець С.С. Медична етика і деонтологія: реалії і перспективи в роботі лікаря. – Медична 

освіта, № 4, 2012. – С.87-90. 

8. Деонтологія та етика в клінічній практиці : навчальний посібник. Ч. 2 / С. І. Треумова, Є.Є. 

Петров, Ю. Г. Бурмак, Т.А. Трибрат МОЗ України, УМСА, Кафедра пропедевтики внутрішньої 

медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини). - Полтава: Техсервіс, 

2017. - 375 с. 
Додаткові: 

1. Захист персональних даних в закладах охорони здоров’я. Збірник нормативо-правових актів. 
Вип. 7. – Львів, 2014. – 63 с. 

2. Лашкул З.В., Сізінцова Ю.Ю., Фершал Я.Ю. Інформована згода пацієнта: поняття, мета та 

значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників. – Запоріжжя, 2013. – 190 

с. 

3. Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні 

другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів 

/Глуховський В.В., Ангелов О.В., Слабкий Г.А., Білоконь Л.П. – К.: Вид-во ТОВ "Дизайн і 

поліграфія", 2012. – 158 с. 

4. Дробик Й.О. Паліативна допомога як протидія евтаназії. – Львів: Друкарські куншти, 2011. – 

276 с. 
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