
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕДИЧНЕ ПРАВО, ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ 

2022-2023 навчальний рік, денна форма здобуття вищої освіти  

 

1.1. Загальна  інформація 

 

1.2. Кредити ЄКТС, види занять, кількість годин 

кількість кредитів 

ЄКТС 
лекції семінарські практичні лабораторні 

самостійна 

робота 

загальна 

кількість годин 

3 6 0 36 0 48 90 

 

1.3. Оцінювання результатів навчання  

Назва освітньої програми 

Фізична терапія,егротерапія 

https://uni-

sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/227_fizychna_terapiya_ergoterapiya_0.pdf 

Код  і  назва дисципліни за освітньою 

програмою 

ОК.ЦС 12  МЕДИЧНЕ ПРАВО, ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ 

https://dn.uni-sport.edu.ua/course/view.php?id=417 

Семестр навчального року  

Календарні терміни вивчення 

І семестр  

Жовтень - Грудень 

Форма підсумкового контролю  Залік  

Прізвище, ім’я та  по батькові науково-

педагогічних працівників, 

контактна інформація, електронна адреса 

Лазарєва Олена Борисівна, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії 

o.lazarieva.nupcu@gmail.com 

https://uni-sport.edu.ua/content/lazaryeva-olena-borysivna 

Щаслива Ірина Володимирівна, викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії 

kittja1993@gmail.com 

https://uni-sport.edu.ua/content/shchaslyva-iryna-volodymyrivna 

Номер і назва теми практичних, 

семінарських та лабораторних  занять 

Завдання для самостійної 

роботи  до заняття 

Засоби оцінювання під час заняття 

та кількість балів 

Загальна 

кількість балів 

https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/227_fizychna_terapiya_ergoterapiya_0.pdf
https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/227_fizychna_terapiya_ergoterapiya_0.pdf
https://dn.uni-sport.edu.ua/course/view.php?id=417
mailto:o.lazarieva.nupcu@gmail.com
https://uni-sport.edu.ua/content/lazaryeva-olena-borysivna
mailto:kittja1993@gmail.com
https://uni-sport.edu.ua/content/shchaslyva-iryna-volodymyrivna


за заняття 

Медичне право і його місце в системах 

права і законодавства України. 

Україні. Закон Про реабілітацію у 

сфері  охорони здоров’я (2020). 

Правовий статус суб’єктів 

медичних правовідносин. 

Законодавче забезпечення охорони 

здоров’я в 

Експрес-контроль. Доповідь та 

презентації на задану тему 
5 

Міжнародні стандарти надання 

реабілітаційної допомоги. Нормативні 

стандарти надання медичної та 

реабілітаційної допомоги в Україні. 

Адвокація професії. 

Національна служба здоров’я 

України. Реабілітаційні пакети. 

Місце фізичного терапевта та 

ерготерапевта в наданні 

реабілітаційної допомоги. 

Перевірка результатів виконання 

індивідуальних завдань. Експрес-

контроль. 

5 

Біоетика та біомедична етика. 

Визначення медичної етики та її 

складової — медичної деонтології. 

Етичні закони та позиції у медицині.  

Діяльність професійних організацій 

(Української Асоціації фізичних 

терапевтів, Українського 

товариства ерготерапевтів та 

Всеукраїнського об’єднання 

фізичних терапевтів) як крок у 

впровадження вищих стандартів 

реабілітаційної діяльності, освіти та 

реабілітаційної практики в Україні.  

Перевірка результатів виконання 

індивідуальних завдань. Експрес-

контроль. 

5 

Поняття про морально-етичне та 

правове регулювання діяльності 

медичних працівників.  

Етичні закони. Проблема 

проведення „сліпих" клінічних 

досліджень в сучасній охороні 

здоров’я. 

Експрес-контроль.  Доповідь та 

презентації на задану тему 
5 

Визначення та сутність лікарської 

таємниці. Право пацієнта на 

конфіденційність інформації про його 

стан здоров'я та можливі обмеження 

цього права.  

Морально-правові аспекти 

проведення клінічних 

експериментів та досліджень. 

Лісабонська та Гельсінкська 

Декларації прав пацієнта. 

Експрес-контроль.  

Есе. 
5 

Поняття про лікарську помилку, 

правопорушення, посадові злочини та 

відповідальність за них.  

Медична деонтологія як складова 

медичної етики. Норми і принципи. 

Основні категорії та завдання 

медичної деонтології. 

Експрес-контроль.  

Обговорення. 
5 

Статус і функції сучасної деонтології. 

Професійна деонтологія як складова 

Поняття про ятрогенії, основні їх 

причини та наслідки. 

Експрес-контроль. Доповіді на 

задану тему. Обговорення 
5 



етичної науки.  

Етичний кодекс фізичного терапевта.  

Свобода та відповідальність у 

професійній діяльності фізичних 

терапевтів та ерготерапевтів.  

Гарантії дотримання лікарської 

таємниці у Міжнародному 

Кодексі медичної етики, 

Лісабонській декларації про права 

пацієнта, Проекті Етичного 

Кодексу медичної сестри України, 

Етичному кодексі лікаря України.  

Експрес-контроль. 

Доповідь та презентації на задану 

тему. 

5 

Етичний кодекс, принципи, цінності, 

стандарти поведінки ерготерапевта. 

Правові документи, що 

регламентують дотримання 

лікарської таємниці в Україні (ст. 

132. 145, 387 Карного Кодексу 

України). 

Реферати. Обговорення Експрес-

контроль. 
15 

Основні моделі взаємовідносин між 

фізичним терапевтом/ерготерапевтом 

та пацієнтом. Принцип „інформованої 

згоди" і “автономії" пацієнта.  

Повага до прав та гідності 

пацієнтів/клієнтів. 

Доповідь з аналізу інформаційних 

джерел . 
5 

Деонтологічні аспекти взаємовідносин 

у медичних колективах: проблеми 

корпоративності, демократичності, 

субординації.  

Якісь надання послуг пацієнту/ 

клієнту. Етична проблема навчання 

студента.  

Експрес-контроль. 5 

Між-, мульті-, трансдисциплінарна 

команда. Місце фізичного терапевта та 

ерготерапевта в командній роботі. 

Автономія та спільність у прийнятті 

рішень, комунікація, відповідальність.  

Моральний вибір: проблема цілі та 

засобу її досягнення у практиці 

роботи фізичного терапевта та 

ерготерапевта. 

Вирішення кейсів  

Експрес-контроль 
5 

Особливості спілкування з особами з 

інвалідністю. Співпраця з 

рідними/опікунами пацієнта 

Профілактика ризику та 

терапевтичних помилок. 

Перевірка результатів виконання 

індивідуальних завдань; експрес-

контроль.  

 

5 

Принципи побудови стосунків з 

клієнтом в процесі інтерв'ювання.  
Підготовка презентації за темою 3 

 Есе. Експрес-контроль.  

 
5 

Зворотній зв'язок. Моделі зворотнього 

зв’язку. Амбівалентність пацієнта. 

Особливості етичного спілкування 

та деонтологічної поведінки з 

Виконання індивідуальних завдань. 

Реферат. 
5 

http://med.sumdu.edu.ua/images/content/doctors/Deontology/UkrKodexLikara.pdf


 

1.4. Обладнання, інструментарій, програмне забезпечення, необхідні для викладання навчальної дисципліни 
 (інформація надається за необхідності) 

 

1.5. Заходи з неформальної освіти, що можуть бути застосовані в процесі викладання навчальної дисципліни: 
стажування, курси, майстер-класи, тренінги, семінари, що підтверджено відповідним документом (сертифікат, диплом тощо). 

особами з інвалідністю в практиці 

фізичних терапевтів та 

ерготерапевтів 

Риси ефективних та неефективних 

фізичних терапевтів /ерготерапевтів.  

Проблеми деонтології та етики в 

педіатрії, онкології, геронтології, 

психіатрії.  

Вирішення кейсів. 5 

Фактори покращення менеджменту 

процесу терапії у ланці «фізичний 

терапевт/ерготерапевт– пацієнт». 

Збір анамнезу у пацієнта із обраним 

порушенням функціонування. 

Доповідь. Розробка презентації 

мотиваційного інтерв’ю з пацієнтом 

чи опікунами/родичами 

Експрес-контроль.  

Тестовий контроль. 
5 

 Усього: 100 


