
                                                                Анотація  

навчальної дисципліни «МЕДИЧНА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ»  
 

1 Назва 

дисципліни:  
 

 МЕДИЧНА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ 

2 Статус вибіркова  
 

3 Рівень фахової 

передвищої освіти 
фаховий молодший бакалавр  
 

4 Назва ОПП 
Курс, семестр 

ОПП «Лікувальна справа» 
ІI курс, ІІІ семестр  
 

5 Обсяг кредитів, 

годин 
3 кредити, 90 год. (з них: 14 год. лк, 24 год. практ, 52 годин 

самостійна робота).  
 

6 Підсумковий 

контроль 
залік  
 

7 Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання: 

циклова комісія терапевтично - педіатричних дисциплін 

8 Викладач: Абу Слаєх Хатем, викладач  другої категорії 
9 Зміст дисципліни:  

 
 
Тема 1.  Основні принципи та поняття етики та деонтології в 

медсестринстві. Поняття про медичну етику та деонтологію.  
Тема 2. Професійна поведінка в медсестринстві та її 

регулювання  
Тема 3. Помилки в професійній діяльності медичних 

працівників та їхнє етичне оцінювання  
Тема 4. Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної 

науки  
Тема 5. Психологічні основи спілкування в медсестринстві 
Тема 6.  Біоетичні проблеми в сучасній медицині 
 

10 Чому це цікаво / 

чому потрібно 

вивчати 

дисципліну?  
 

Медична етика полягає в підготовці фельдшера, акушерки, 
сестри медичної, до спілкування з пацієнтом і встановлення 

їхньої ефективної взаємодії. Медсестринство належить до 

соціальних професій, що ґрунтується на системі людина—

людина та потребують дотримання конфіденційності при 

здійсненні фахових завдань.  Важливо  щоб взаємодія 

медичних працівників з пацієнтами, медичних працівників 

між собою базувалася на дотриманні етичних норм, 

толерантної поведінки  та гендерної рівності. Таким нормам 

поведінки навчає медична етика і деонтологія. 
11 Компетентності:  

 
інтегральна: здатність вирішувати типові спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у професійній діяльності із 

застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, 

психологічних та соціально-економічних наук; інтегрувати 

знання та вирішувати складні питання, формулювати 



судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і 

недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх 

обґрунтовуючи, до фахової аудиторії; 
загальні компетентності:  
ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  
ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  
ЗК 3 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних 

проблем.  
ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 
 ЗК 5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово.  
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  
   ЗК 8 Здатність до міжособистісної  взаємодії 

спеціальні (фахові) компетентності:  
 СК 1 Здатність до застосовування професійних стандартів 

та нормативно-правових актів у повсякденній медичній 

практиці. 
СК 2 Здатність до вміння задовольняти потреби пацієнта 

протягом різних періодів життя (включаючи процес 

умирання), шляхом обстеження, діагностики, планування та 

виконання медичних втручань, оцінювання результату та 

корекції індивідуальних планів догляду та супроводу 

пацієнта.  
СК 3 Здатність до самоменеджменту у професійній 

медичній діяльності. 
СК 4 Здатність до співпраці з пацієнтом, його оточенням, з 

іншими медичними й соціальними працівниками на засадах 

сімейно-орієнтованого підходу, враховуючи особливості 

здоров’я чи  перенесені хвороби та фізичні, соціальні, 

культурні, психологічні, духовні чинники і фактори 

довкілля, здійснювати санітарно-просвітницьку роботу.  
СК 5 Здатність до динамічної адаптації та саморегуляції у 

важких життєвих і професійних ситуаціях з урахуванням 

механізму управління власними емоційною, мотиваційно-
вольовою, когнітивною сферами.  



СК 6 Здатність до роботи в мультидисциплінарній команді 

при здійсненні професійної діяльності, для ефективного 

надання допомоги пацієнту протягом життя, з урахуванням 

усіх його проблем зі здоров’ям.  
СК 7 Здатність до вміння обирати обґрунтовані рішення в 

стандартних клінічних ситуаціях, спираючись на здобуті 

компетентності та нести відповідальність відповідно до 

законодавства. 
 СК 8 Здатність до використання інформаційного простору 

та сучасних цифрових технологій в професійній медичній 

діяльності.  
СК 11 Здатність до застосування сукупностей втручань та 

дій для забезпечення пацієнту гідного ставлення, 

конфіденційності, захисту його прав, фізичних, 

психологічних та духовних потреб на засадах 

транскультурального медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки.  
СК 14 Здатність до дотримання принципів медичної етики та 

деонтології 
12 Чому можна 

навчитися? 
 знати: основні принципи медичної етики та деонтології; 

основні етичні категорії; Етичний кодекс медичної сестри 

України; особливості спілкування медичної сестри з 

пацієнтами різного віку; типи діяльності медичної сестри; 

особливості поведінки медичної сестри залежно від типу 

пацієнта; види ятрогеній та методи профілактики їх; біоетичні 

проблеми народження та смерті; як дотримуватися принципів 

конфіденційності; як дотримуватися професійної таємниці. 

уміти: керуватися в своїй діяльності основними етичними 

категоріями: обов’язком, гідністю, совістю, честю, 

відповідальністю; створити колегіальні взаємовідносини в 

медичному колективі; дотримуватися морально-етичних норм 

у своїй роботі; використовувати нормативно-правову 

документацію в професійній діяльності; дотримуватися 

професійної таємниці; аналізувати професійні помилки та їх 

порушення; запобігати виникненню конфліктних ситуацій; 

вирішити конфлікт. володіти: основними принципами та 

поняттями про медичну етику та деонтологію, професійною 

поведінкою медичної сестри, психологічними основами 

спілкування медичної сестри та пацієнта, біоетичними 

проблемами в сучасній медицині, сучасним станом розвитку 

медсестринства; реформуванням медсестринської освіти та 

практики; чинними наказами та інструкціями МОЗ України, 

Департаментів охорони здоров’я обласних державних 

адміністрацій  . 
13 Види навчальної 

діяльності: 
фронтальна / індивідуальна / групова  
 

14 Форми організації 

навчання: 
лекції / практичні заняття / консультації / дистанційна форма 

навчання та ін.  
15 Критерії 

оцінювання 
При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах; активність при 

обговоренні питань; результати виконання і захисту 



практичних робіт, презентацій, експрес-контроль у формі 

тестів тощо. 
16 Система 

рейтингових балів 
Практичні заняття: Змістовність виконаних самостійно 

практичних робіт – 5 балів. 2.Змістовні відповіді - до 5 балів. 

3. Контроль самостійної роботи (презентація, інші види 

самостійної роботи) – до 5 балів (оцінюється змістовність, 

якість). 
 

 


