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Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів деонтологічних 

принципів медичного фахівця та вміння застосовувати їх в конкретних професійних ситуаціях. 
Міжпредметні зв'язки: Дисципліна «Медична етика та деонтологія» в структурно-

логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: 

психологія, філософія, логіка та формальна логіка, медичне право, соціологія та медична 

соціологія. Вона інтегрується з  вивченням клінічних дисциплін: філософія, гігієна та екологія. 
Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін – 
пропедевтики внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, медичної психології, внутрішньої 

медицини, інфекційних хвороб, онкології, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає 

інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування вмінь застосовувати знання з 

догляду за хворими в процесі подальшого навчання і в професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії; здатність діяти соціально,відповідально та свідомо; здатність діяти 

на основі етичних міркувань (мотивів); навички опитування та клінічного обстеження 

пацієнта; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних 

та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; здатність до 

проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення 

заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності 

використання медичних ресурсів; здатність до проведення заходів щодо організації та 

інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг; 

здатність планувати та проводити скринінгове обстеження організму та виявляти ранні 

предиктори погіршення його стану;  здатність інтегровано оцінювати скарги та результати 

обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати рекомендації щодо немедикаментозної 

корекції їх стану. 
Програмні результати навчання: дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології 

у повсякденній професійній діяльності, використовуючи тактики та стратегії спілкування, 

закони та способи комунікативної поведінки, закони та способи міжособистісної взаємодії, 

нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  Використовувати державну 

мову та знання іноземної мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу 

сучасних тенденції розвитку галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. Формувати цілі та визначати структуру 

особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;  

усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та 

обов’язками. Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про 

яких піклуються) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі 

діяльності. Збирати дані про скарги педіатричного пацієнта, анамнез життя і захворювання, 

спадковий анамнез за умов закладу охорони здоров’я, його підрозділу або вдома у хворого, 

використовуючи знання про вікові особливості періодів дитячого віку, за стандартною схемою 

опитування та обстеження хворого; визначати необхідне відповідне до віку харчування 

здорових дітей та лікувальне харчування хворих на захворювання (за списком 2), у тому числі, 

дитині 1-го року життя зі спеціальними потребами Здійснювати систему протиепідемічних та 

превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та 

про наявність впливу на нього навколишнього середовища;  проводити заходи первинної, 

вторинної та третинної профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану 



здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний огляд, звернення за медичною 

допомогою), використовуючи існуючі методи санітарно-просвітницької роботи для 

гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону.  
Очікувані результати навчання:  
знати: принципи етики та дентології; принципи організації роботи відділень різного 

профілю; роль і завдання лікаря в лікувально-діагностичному процесі; універсальні потреби 

людини; методи продуктивного навчання; провідні інформаційні ресурси для пошуку 

інформації; основи менеджменту конфліктів; основні принципи професійної лексіки та 

термінології відповідно до спеціальності та спеціалізації; основи реторики та теорії 

аргументації; принципи медичної етики й деонтології, міжособові аспекти спілкування. 
вміти:  володіти культурою мовлення, методами аргументації; володіти вербальними 

та невербальними навичками спілкування; наводити контакти зі співробітниками та колегами; 

володіти термінологією використання письмових мовних компетенцій рідною та іноземними 

мовами; застосовувати інформаційні та наукові методи навчання; виконувати деонтологічні 

завдання, пов’язані з професійною діяльністю, володіти навичками професійного спілкування 
Зміст навчальної дисципліни: 

Медична етика та деонтологія: їх визначення, статус та правове забезпечення у 

сучасному суспільстві: визначення медичної етики та її складової - медичної деонтології. 

Етичні закони та позиції у медицині. Сутність професійної моралі лікаря у сучасному 

суспільстві. Поняття про морально-етичне та правове регулювання діяльності медичних 

працівників. Офіційні документи, які регламентують роботу лікаря. Морально- правові 

аспекти проведення клінічних експериментів та досліджень. 
Етапи становлення медичної деонтології в різні часи. Відображення основних 

деонтологічних принципів у роботах відомих митців: 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. Внесок відомих 

клініцистів Г.А.Захар’їна, М.Я.Мудрова, С.П.Боткіна, Т.Г.Яновського, І.П.Павлова, 

М.Д.Стражеска, М.М.Петрова у розвиток вчення про медичну деонтологію. Деонтологічна 

тематика в роботах видатних митців - Л.М.Толстого, І.С.Тургенєва, А.П.Чехова, Г.Флобера. 
Лікарські помилки, моральна та правова відповідальність лікаря: 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. 
Основні моделі взаємовідносин у системі «лікар-хворий». Лікарська таємниця: 

моральні та правові аспекти. Ятрогенні захворювання, причини їх виникнення та шляхи 

уникнення: основні моделі взаємовідносин між лікарем та пацієнтом - патерналістська та 

автономна, модель «послабленого патерналізму». Проблема «дистанціювання» та 

субординації лікаря і пацієнта у медичній практиці. 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. 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 Міжнародному Кодексі медичної етики, Лісабонській декларації про 

права пацієнта, Етичному Кодексі Російського лікаря, Кодексі лікарської етики Республіки 

Білорусь, Проекті Етичного Кодексу медичної сестри України. Правові документи, що 

регламентують дотримання лікарської таємниці в Україні (ст. 132, 145, 387 Карного Кодексу 

України). Поняття про ятрогенії, ятрогенні захворювання. Оновні 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. 
Зміст та структура біомедичної етики, її основні теоретичні та прикладні аспекти у 

сучасному суспільстві. Деонтологічні та етичні аспекти права пацієнта на життя і 

смерть: 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. 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. Проблеми суїциду 

та евтаназії. Статус мертвого тіла в медицині, ставлення з боку лікаря до померлої людини. 

Етичні аспекти поводження з видаленими частинами людського тіла. 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3.5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


