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Мета курсу – здобуття знань щодо правового регулювання правового статусу 

медичної сестри в Україні; умінь і навичок тлумачення нормативно-правових актів, а 
також належного здійснення фахівцями цієї спеціальності своїх прав та виконання 
обов’язків; формування та розвиток у майбутніх медсестр компетентностей у сфері 
правового забезпечення здійснення медичної діяльності, якісного надання медичних 
послуг і беззастережного дотримання прав пацієнтів; вміння працювати з актами 
законодавства, знаходити і правильно розуміти їх приписи. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Права медсестри» в структурно-логічній 
схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: «Основи 
сестринської справи». Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення 
студентом таких дисциплін, як «Охорона праці та охорона праці в галузі», «Соціальна 
медицина та організація охорони здоров’я» , «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг 
медичних послуг». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: 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; Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички міжособистісної 
взаємодії; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність реалізувати свої права і 
обов’язки з неухильним дотриманням посадових інструкцій; здатність застосовувати 
професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці; здатність 
виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи 
організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: здійснювати медсестринське адміністрування; 
забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі; належно вести відповідну медичну 
документацію; усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, 
свободами та обов’язками; підвищувати загальноосвітній культурний рівень на основі 
знань про історичний розвиток суспільства. 

Очікувані результати навчання: 
знати: основні правові принципи і норми щодо медсестринства; основні 

нормативно-правові акти, що регламентують права і обов’язки фахівця у сфері 
медсестринства; права пацієнтів і способів уникнення їх порушення; поділ права України 
на галузі й втілення такого поділу у сфері медсестринства. 

вміти: відрізняти особливості  професійних обов’язків медсестри, закріплених 
посадовими інструкціями; знаходити і тлумачити нормативно-правові акти, що 
регламентують медсестринську діяльність; юридично правильно формулювати свої права 
й ефективно їх відстоювати. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ. Правовий статус працівника заклад  

охорони здоров’я. Права та свободи медичної сестри.  Професійні обов’язки медичних 
сестер. Відповідальність медичних сестер. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ МЕДСЕСТРИ. 
Правові основи Кодексу професійної етики медичних сестер України. Забезпечення 



трудових прав медичних сестер. Гарантій та компенсацій для медпрацівників, зайнятих 
на роботах з ліквідації COVID-19 та інших інфекційних хвороб. Характеристика 
посадових інструкцій медичних сестер відповідно до Національно класифікатору 
України: “Класифікатор професій" ДК 003:2010. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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