
Анотація 
 

з дисципліни «ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ» 
 

Навчальна дисципліна «Етичні проблеми в медицині» є 
теоретичним фундаментом побудови майбутньої успішної взаємодії лікаря та 
пацієнта і надає можливість студентам не тільки оволодіти системою 
психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі психологічних 
вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 
професійній діяльності фахівця; сприяє вирішенню та осмисленню найбільш 
ефективних методів впливу на особистість хворого. 
 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Викладання елективного курсу є систематичне та практично 
зорієнтоване вивчення протистояння внутрішнього світу особистості з 
навколишнім світом. 

Дає можливість усвідомити небезпеки та недоліки професійної 
діяльності лікарів, розвинути свій внутрішній світ, спонукає до морального 
самовдосконалення людини і майбутнього фахівця. 

Допомагає підготувати медичного спеціаліста, здатного аналізувати 
морально-етичні значущі проблеми та процеси. 

Дає можливість розширити етичний кругозір, сформувати культуру 
етичного мислення, на практичному рівні прагнення до оволодіння 
професійним етикетом та вмінням будувати поведінку в професійних та 
міжособистісних стосунках. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Етичні проблеми в 
медицині» базується на вивченні студентами філософії, соціології , біоетики, 
закладає основи вивчення студентами медичної психології, соціальної 
психології, культурології , соціології, соціальної медицини і організації 
охорони здоров’я, а також ряду клінічних дисциплін, що передбачає 
інтеграцію з ними. 
 

Програмні результати навчання: 
Знати: 

 походження основних етичних термінів, понять, категорій; 
 основи професійної етики як науки, її предмет, структуру, головні 

поняття, закони та функції; 
 теоретичні аспекти медичної етики, її форми та різновиди; 
 походження та історичний розвиток біоетики, її сутність (зміст), 

функції та структуру; 
 етично-моральні цінності, що формують особистість майбутнього 

професіонала лікаря; 
 принципи, закони, закономірності та механізми становлення 

медичних моральних уявлень, що відображають умови життя 
людей тощо. 

Вміти: 



 пояснити основні деонтологічні процеси (в їх зв’язку з іншими), 
що відбуваються у медицині; 

 пов’язати принципи медичної етики; 
 знаходити причини і наслідки головних моральних проблем 

сучасного суспільства; 
 прогнозувати розвиток світових та українських медичних етичних 

проблем; 
 давати системно-структурну характеристику прогресивним та 

регресивним соціально- глобальним явищам у суспільстві з точки 
зору етики і медицини; 

 пояснити яку роль відіграє біоетика як наука в житті суспільства, 
як особливе явище і форма суспільної свідомості; 

 розкрити роль морально-медичного фактора в соціальному   
розвитку   та становленні особистості. 

Зміст дисципліни за темами: 
Тема 1. Поняття етики як самостійної науки. 
Тема 2. Специфіка професійної етики та моралі. 
Тема 3 . Медична етика. Лікарська етика. 
Тема 4. Деонтологія. 
Тема 5. Принципи моралі медпрацівників. 
Тема 6. Правила взаємин медпрацівників та пацієнтів. 
Тема 7. Етика медичного колективу. Конфлікти в медичному середовищі. 
Тема 8. Актуальні проблеми сучасної медичної етики. 
Тема 9. Біоетика. 
Тема 10. Глобальні проблеми і медицина. 
 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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