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Навчальний посібник з деонтології в медицині 

розрахований для студентів, які навчаються за 

спеціальностями 221 «Стоматологія» та 222 

«Медицина», складених на основі примірних 

та робочих програм з навчальних дисциплін 

«Деонтологія в медицині» підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих 

навчальних закладах МОЗ України освітньої 

кваліфікації «Магістр медицини» та «Магістр 

стоматології», та укладений відповідно до 

освітньо-професійної програми вищої освіти 

підготовки фахівців у Вищому державному 

навчальному закладі України «Буковинський 

державний медичний університет», 

затвердженої вченою радою Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» 24 травня 2016 року (протокол №9) та введеного в дію 

наказом ректора від 07 червня 2016 року №229/2-Адм організація навчального 

процесу здійснюється за Європейською кредитно-трансферною системою 

(ЄКТС). 
Навчальний посібник містить розширене теоретичне обґрунтування 

навчального матеріалу лекцій, семінарських занять, тестові завдання, 

термінологічний словник а також матеріали для самостійної навчально- 
пошукової роботи студентів. 
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