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Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 45 годин, 1,5 

кредита.  

Семестр: 3, 4 семестр. 2 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра судової медицини.  

Одеса, вул. Валіховський провулок 2, 2-й поверх. 

Викладач(-і) 

Професор: д.мед.н., професор Кривда Г.Ф. 

Доценти: д.ю.н., доцент Терзі О.О., д.ю.н., доцент Бойчук 

А.Ю., к.ю.н., доцент Фучеджі В.Д., к.ю.н., доцент Тєрєхов 

В.Ю. 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами: (048) 723-76-90 

Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

Онлайн - за індивідуальною домовленістю (MS Teams, Zoom, 

Viber,etc.) 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення є моральні проблеми, що постають із сучасної 

лікарської практики медичних працівників.  

Пререквізити: ґрунтується на знаннях, отриманих під час вивчення 

соціально-гуманітарних дисциплін І курсу: «Філософія  з циклом академічної 

доброчесності», «Основи біоетики та біобезпеки», «Соціологія та медична 

соціологія» тощо. 

Постреквізити: закладає закладає основи етичної поведінки медичних 

фахівців.  

Мета – розширення етичного кругозору та формування культури 

етичного мислення здобувача медичного університету.  

Завдання:       
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 навчити активно використовувати знання теоретичних та практичних 

принципів, методів та основних понять медичної етики;  

 розвити здатності до аналізу етичних проблем у медичній практиці та 

навики застосовування відповідних норм та принципів для їх розв’язання;  

 розвити вміння відповідного використання міжнародних та вітчизняних 

нормативних документів, законодавчих актів з медичної етики для 

аналізу та вирішення етико-правових проблем, що виникають у 

практичній діяльності стоматолога;  

 навчити застосовувати принципи медичної етики при проведенні 

наукових досліджень;  

 закласти передумови здійснення професійної діяльності відповідно до 

цінностей та принципів медичної етики; 

 ознайомити з основними документами, що регламентують діяльність 

медичний закладів та закладів освіти («Основи законодавства України 

про охорону здоров'я», Етичним Кодексом українського лікаря, тощо). 

 

Очікувані результати:  

У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні знати:  

 базовий тезаурус курсу та його перетин з іншими етичними 

дисциплінами;  

 зміст основних міжнародних та вітчизняних нормативних документів у 

галузі медичної етики («Основи законодавства України про охорону 

здоров'я», Етичний Кодекс українського лікаря);  

 типологію моральних та етико-правових проблем в медицині та принципи 

їх вирішення.  

Здобувачі повинні розуміти:  

 особливості застосування принципів медичної етики у професійній 

діяльності лікаря;  

 необхідність етичного підґрунтя для формування професіоналізму у 

медичній сфері;  

 пріоритет загальнолюдських цінностей в науково-практичній діяльності 

лікаря. 

Здобувачі повинні вміти:  

 будувати професійну діяльність відповідно до цінностей та принципів 

медичної етики, задіюючи здобуті навички і знання на всіх рівнях 

фахової діяльності лікаря;  

 належним чином застосовувати міжнародні та вітчизняні нормативні 

документи і законодавчі акти з питань медичної етики в галузі медицини 

(«Основи законодавства України про охорону здоров'я», Етичний Кодекс 

українського лікаря).  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Дисципліна буде викладатися у формі 

семінарських занять (16 год.) і організації самостійної роботи здобувачів (29 

год.).  

Консультації – індивідуальні.  

При проведенні семінарських занять використовуються методи навчання: 

лекції, бесіди, пояснення, наочні, практичні (моделювання «кейсів»); 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні; пояснювально-ілюстративні та 

проблемного викладу, «мікрофон», «мозковий штурм». 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1: Особливості сучасної медичної етики. Історія виникнення, 

соціокультурні, філософські, наукові засади медичної етики. Зміст та основні 

поняття медичної етики.  

Тема 2: Основні етичні принципи та моделі взаємовідносин «лікар та пацієнт». 

Гуманізм як моральна основа культури лікування. Інформована згода (історія 

виникнення, форми, законодавча база).  

Тема 3: Медична етика, її основні теоретичні та прикладні аспекти у сучасному 

суспільстві. Етичний кодекс українського лікаря.  

Тема 4: Особливості застосування медичних принципів та правил в різних 

галузях медичної практики. Тема 5: Медична етика та наукові дослідження. 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

1. 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.  

2. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Основи біоетики та біобезпеки: Підручник. К.: 

Здоров’я, 2013. 456 с.  

3. Запорожан В. М. Етюди про моральність. Нооетичний аспект: 

научнопопулярная литература. Одеса: Одес. ун-т, 2015. 159 с.  

4. Назар П.С., Віленський Ю.П. Основи медичної етики. К.: Здоров’я, 2012. 

341 с. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 

опитування; тестові завдання; написання наукових повідомлень. Поточне 

оцінювання студентів відбувається на кожному семінарському занятті (повинно 
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бути опитано не менше 30 % здобувачів). Поточна навчальна діяльність 

здобувача оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням здобувача 

індивідуальної самостійної роботи здобувача (ІСРЗ): 1) виступ здобувача із 

самостійно підготовленою доповіддю на кафедральному турі щорічної 

університетської наукової конференції. 2) захист реферату на семінарському 

занятті. 3) виготовлення навчальних засобів (наочні засоби - мапи, презентації, 

стенди тощо). Оцінка за індивідуальне завдання нараховується здобувачу лише 

за умов успішного його виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. Тематика індивідуального завдання може бути запропонована 

викладачем або здобувачем.  

Підсумковий контроль не передбачено програмою.  

Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 

за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 

відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 
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притягнені до  академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; 

повторне проходження оцінювання.  

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf

