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КОМУНІКАЦІЯ  
Комунікація зі студентами може здійснюваться за Е-mail викладача 

дисципліни; платформами Microsoft Teams та Zoom; мессенджерами Viber, 
Telergram, WhatsApp. 

 
АНОТАЦІЯ  КУРСУ   
Предметом вивчення дисципліни є етичні, біоетичні та деонтологічні 

аспекти та норми професійної поведінки фармацевтичних працівників. 
Пререквізити і постреквізити курсу (Місце дисципліни  в освітній 

програмі): 
Дисципліна «Етика і деонтологія у фармації» має тісний звязок з такими 

дисциплінами як менеджмент та маркетинг у фармації, фармакологія, 
фармакоекономіка, організація та економіка фармації, фармацевтичне 
законодавство. 

Дисципліна є підґрунтям вивчення етики та деонтології у фармації, 
фізіології та анатомії людини, органічної хімії, фармацевтичної ботаніки, 
аптечної технології ліків, фармакології, фармакогнозії, промислової технології 
лікарських засобів, організації та економіки фармації, медичного та 
фармацевтичного товарознавства, належних практик у фармації, 
фармацевтичної хімії, менеджменту та маркетингу у фармації, стандартизації 
лікарських засобів, що передбачає інтеграцію викладання з вище зазначеними 
дисциплінами на формування умінь застосувати знання в процесі подальшого 
навчання і у професійній діяльності;  
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Метою викладання навчальної дисципліни «Етика і деонтологія у 
фармації» є формування системи знань з моралі, фармацевтичної етики, 
біоетики та фармацевтичної деонтології для подальшого належного виконання 
професійних обов’язків фахівцями фармації 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етика і деонтологія у 
фармації» є засвоєння сутності основних понять моралі, фармацевтичної етики, 
біоетики та фармацевтичної деонтології, набуття вмінь з використання базових 
інструментів успішного спілкування та взаємодії, вирішення моральних та 
комунікативних проблем, пов’язаних з практичною діяльністю 
фармацевтичного працівника. 

Очікувані результати: 
Програмні результати навчання для дисципліни: 
ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 

професійній діяльності. 
ПРН 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог 

техніки безпеки при здійснення професійної діяльності.  
ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; 
дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності.  

ПРН 10. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з 
колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у команді. 

ПРН 26. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у 
різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних 
закладів, оформлювати їх до відпуску. Виконувати технологічні операції: 
відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, 
об’ємом тощо. Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо 
виготовлення лікарських засобів в аптеках. 

ПРН 27. Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво 
лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах та оформлювати 
технологічну документацію щодо виробництва лікарських засобів на 
фармацевтичних підприємствах. 

ПРН 28. Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської 
рослинної сировини. Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, 
відтворення та раціонального використання дикорослих видів лікарських 
рослин. 

ПРН 29. Забезпечувати конкурентоспроможні позиції та ефективний 
розвиток фармацевтичних організацій на основі проведеної дослідницької 
роботи за усіма елементами комплексу маркетингу.   

 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
Курс буде викладений у формі лекцій (10 год.) та семінарських (30 год.)   

занять, організації самостійної роботи студентів  (50 год.). В якості методів 
навчання застосовуються проблемний виклад, кейс-стаді, дискусії, електронні 
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(оглядові, проблемні) лекції, презентації, ділові ігри, заняття із застосуванням 
комп’ютерної техніки (ситуаційні завдання, тестові завдання). 

 
Зміст навчальної дисципліни  
РОЗДІЛ 1 Етичні, біоетичні  та деонтологічні аспекти – складові 

моральності фармацевтичних працівників  
Тема № 1. Професійна етика фармацевтичних працівників 
Тема № 2. Професійна моральність фармацевтичних працівників  
Тема №3. Основи професійних комунікацій 
Тема № 4. Морально-психологічний клімат в колективі 
Тема № 5. Стимулювання роботи фармацевтичних працівників 
Тема № 6. Біоетика як сучасний напрямок медицини та фармації  
РОЗДІЛ 2 Етичні, біоетичні та деонтологічні основи взаємодії  суб’єктів 

на фармацевтичному ринку  
Тема № 7. Етичні та біоетичні принципи просування лікарських засобів 

на фармацевтичний ринок 
Тема № 8. Етичні аспекти керівництва трудовими колективами в 

аптечних/фармацевтичних організаціях 
Тема № 9. Бізнес-етика  
Тема №10. Права та відповідальність  фармацевтичного працівника  
 
Перелік  рекомендованої літератури 
 Основна (базова) 
1. Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В., Александрова О. О. 

та ін. Тексти лекцій з дисципліни «Етика та деонтологія у фармації». Одесса: 
ОНМедУ, 2020. 110 с. 

2. Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Александрова О. О., Вишницька І. В. 
та ін. Етика та деонтологія у фармації: практикум. Одесса: ОНМедУ, 2020. 45 с. 

3. Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В., Александрова О. О. 
та ін. Етика та деонтологія у фармації: навч. метод. посіб. Одесса: ОНМедУ, 
2019. 90 с. 

4. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України. Харків: 
НФаУ: Золоті сторінки, 2010. 16 с. 

5. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф., 
Чуприк Н. В. Етика ділового спілкування: навч. посіб. Київ: Центр учбової 
літератури, 2017. 344 c. 

6. В. Л. Петрушенко. Етика та естетика. 2-тє видання, виправлене та 
доповнене: навч. підруч. / за ред. В. Л. Петрушенко. Львів: Новий світ-2000, 
2018. 306 с. 

7. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів. навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / за ред. Т. П. Яхно. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 175 с. 

8. Якименко Л.Ю. Мотивация - основа управления человеческими 
ресурсами. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 144 с. 
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9. Sofronova I. V., Malyi V. V., Timanyuk I. V., Kobets M. N., 2015. 
Ethics and deontology in pharmacy: texts of lectures. Kharkiv: NUPh, 2015. 68 p. 

10. V. V. Malyi,  I. V. Timanyuk, Z. R. Safiulina, Ethics and deontology in 
pharmacy: meth. recom. for seminar classes. Kh.: NUPh, 2015. 50 p. 

 
Допоміжна 
11. Котвіцька А. А., Сурікова І. О., Гавриш Н. Б. Дослідження 

впровадження етичного кодексу фармацевтичних працівників України у 
практичну діяльність. Соціальна фармація в охороні здоров'я.  2015. Вип 1. С. 
45-52.  

12. Світлична Є. І., Берестова А. А., Тєлєжкіна О. О. Фахова мова 
фармацевта: базовий підруч. для студентів вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-
тів.) IV рівня акредитації 2-ге вид., випр. та допов. Харків: НФаУ: Золоті 
сторінки, 2017. 312 с. 

13. Балагуш О.О. Организационное поведение (практикум: деловые 
игры, тесты, конкретные ситуации). Киев: Сварог, 2018. 320 с. 

14. Котвіцька А. А., Чмихало Н. В. Ретроспективний огляд формування 
моральних принципів медичної та фармацевтичної етики. Менеджмент та 
маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. 27-28 берез. 2014 р. / НФаУ, м. Харків, 
2014. С. 101-103. 

15. Мнушко З.Н., Сафиулина З.Р., Пестун И.В., Оккерт И.Л. Знание 
профессиональной этики и деонтологии – составляющая успеха в деятельности 
провизора. Провизор. 2011. Вип. 6. С. 30 – 35. 

16. Носик О. М., Буніна Г. Д. Вплив корпоративної культури на 
ефективність функціонування підприємства. Професійний менеджмент в 
сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доп. ІV наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Харків, 3 листоп. 2015 р. Х. 2015. С. 22-23. 

17. Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М. Менеджмент та маркетингу у 
фармації. Ч. II. Маркетинг у фармації : підручн. для студ. ВНЗ. – 2-ге вид., доп. 
та перероб. / за ред. З. М. Мнушко. Харків: НФаУ: Золоті сторінки , 2010. 512 с. 

 
Інформаційні ресурси 
1. Електронний архів Національного фармацевтичного 

університету - http://dspace.nuph.edu.ua 
2. Журнал « Маркетинг и реклама» - www.mr.com.ua/o-

zhurnale.html 
3. Журнал «Вісник фармації» -

www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem.../index.html 
4. Журнал «Провизор»  - www.provisor.com.ua/ 
5. Маркетинг газета - http://www.uam.in.ua/rus/projects/marketing- 

newspaper/arhive.php 
6. Маркетинговые исследования в Украине - www.marketing-

research.in.ua 
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7. Наукова бібліотека - www.lib.nuph.edu.ua 
8. Освіта в Україні - www.osvita.com.ua/universities/ 
9. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - 

http://zakon.rada.gov.ua 
10. УАМ: Журнал «Маркетинг в Україні» - 

www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-In-ua/ 
11. Фармацевтичний журнал: науково-практичний журнал - 

www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem.../index.html  
 
ОЦІНЮВАННЯ 
Методи поточного контролю:  
Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті з 

метою виявлення рівня підготовки студентів за визначеною темою. Поточний 
контроль проводиться у формі усного опитування, письмового експрес-
контролю, виступів студентів при обговоренні теоретичних питань, тестування 
з використанням набору стандартизованих завдань, контролю виконання 
практичної роботи.  

Форми проведення поточного контролю: фронтальне та індивідуальне 
опитування, розв’язання письмових завдань, практичних ситуацій, кейс-
завдань. 

Форми і методи підсумкового контролю: 
Формою підсумкового контролю знань  з навчальної дисципліни є залік. 
Оцінка за дисципліну – це 100% поточна успішність (середнє 

арифметичне всіх поточних оцінок студента). 
Середній бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з 

дисципліни за 4-бальною шкалою і розцінюється як співвідношення цього 
середнього арифметичного до проценту засвоєння необхідного об’єму знань з 
даного предмету.  

Середній бал  
за 

дисципліну 

Відношення отриманого 
студентом 

середнього балу за дисципліну 
до максимально можливої 

величини 
цього показника 

Оцінка з  
дисципліни  

за 4-бальною шкалою 
(традиційна оцінка) 

4,45 – 5,0 90-100% 5 
3,75 – 4,44 75-89% 4 
3,0 – 3,74 60-74% 3 

Отриманий середній бал за дисципліну дозволяє здійснити конвертацію в 
оцінку за 200-бальною шкалою. При цьому підраховується тільки середній бал 
поточної успішності, тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за 
традиційною шкалою, округлене до двох знаків після коми, яке конвертується 
за 200-бальною системою.  

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою 
ECTS  
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Подальші розрахунки виробляє інформаційно-обчислювальний центр 
університету. 

Відповідно до отриманих балами за 200-бальною шкалою, студенти 
оцінюються за рейтинговою шкалою ЕСTS.  

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни за багатобальною шкалою 
Особливе методологічне значення має питання конвертації результату 

вивчення студентом дисципліни за 200-бальною шкалою та подальше 
ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Це необхідно для здійснення 
академічної мобільності студента, надання студенту можливості продовжити 
навчання з цієї дисципліни в іншому ВНЗ або в іншій країні. 

Отримане  середній бал за дисципліну дозволяє здійснити конвертацію в 
оцінку за 200-бальною шкалою. 

Студенти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до списку 
студентів, що ранжуються. Такі студенти після перескладання автоматично 
отримують бал «E».  

 
Самостійна робота студентів. 
Завданням самостійної роботи студентів є отримання додаткової 

інформації для більш поглибленого вивчення дисципліни на практичних 
заняттях. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд 
із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми 
на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 
роботу, перевіряється під час іспиту (у вигляді теоретичних питань або 
ситуаційних завдань до іспиту). 
 
ПОЛІТИКА  КУРСУ  («правила  гри»)  

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
Виконані роботи студентів, які представлені з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 
максимальної кількості балів за вид діяльності). Академічна заборгованість 
(пропущене заняття, незадовільні оцінки) повинна бути ліквідована у 
двотижневий термін. Перескладання іспиту відбувається за графіком 
навчального відділу університету. 

Політика щодо академічної доброчесності:  
У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт студента він отримує 

незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені 
навчальною дисципліною.  

Списування під час проведення занять та іспиту заборонені (в т.ч. з 
використанням мобільних пристроїв).  

Політика щодо відвідування та запізнень: 
Відвідування практичних та лекційних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. Студент повинен приходити на заняття відповідно 
до розкладу, затвердженому університетом. Запізнення на заняття не 
припустиме. 
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Мобільні пристрої: 
Неприпустиме користування мобільними  пристроями (телефон, планшет 

тощо) під час заняття  без дозволу викладача. Дозволяється використовувати 
зазначені мобільні пристрої в аудиторії тільки під час підготовки до 
практичного заняття або он-лайн тестування. 

Поведінка в аудиторії: 
Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 
наукової етики. Під час занять студент повинен приймати активну участь у 
навчальному процесі. Студенту необхідно виявляти дисциплінованість, 
вихованість та відповідальність. 
 


