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Мета курсу – сприяння гуманізації медицини на основі християнських цінностей та 

персоналі етичної моделі біоетики, поглиблення знань з моралі, а також реалізація 
гуманістичного потенціалу біоетики, як науки, виховання пошанування цінності та 
гідності людського життя від зачаття до природної смерті. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Етичні проблеми в медицині» базується на 
вивченні студентами філософії, соціології і медичної соціології, біоетики та біобезпеки, 
медсестринська етика та деонтологія. Передбачає інтеграцію з курсами клінічне 
медсестринство в педіатрії, клінічне медсестринство в хірургії, клінічне медсестринство 
у внутрішній медицині. 

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; навички міжособистісної взаємодії; здатність діяти на основі 
етичних міркувань; здатність задовольнити потреби пацієнта/клієнта протягом різних 
періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і 
виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, 
створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та 
іншими медичними і соціальними працівниками; застосовування професійних навичок 
(вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного 
ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, 
психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, 
толерантної та неосудної поведінки; здатність здійснювати організацію, впровадження та 
контроль медсестринського процесу в паліативній та хоспісній допомозі; здатність 
планувати та надавати сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта. 

Програмні результати навчання: 
забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі; брати участь у забезпеченні 

спостереження за здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного 
нагляду; аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській діяльності 
результати сучасних українських та іноземних досліджень за професійним 
спрямуванням. 

Очікувані результати навчання: 
знати: основи етичних норм взаємовідносин медпрацівників в середині колективу 

та з пацієнтами; психологічні основи співпраці в середині колективу; особливості 
спілкування з дотриманням норм деонтології; важливість комунікативних навичок у 
роботі медичної сестри; роль спілкування у формуванні і задоволенні соціальних потреб 
людини; характеристику соціальної перцепції; моральні норми і правила; моральні 
проблеми трансплантології; етико-правові принципи трансплантації людських органів; 
поняття про донорство та трансфузіологію; біоетичні проблеми переливання крові; 
біоетичні проблеми клонування людських органів; основні морально-етичні принципи 
догляду за хронічно хворими та інвалідами; психологічні відмінності хронічних хворих 
та інвалідів; сучасний погляд соціуму на проблему ВІЛ/СНІД; конституційні права та 
захист хворих на ВІЛ/СНІД; основні морально-етичні принципи догляду за 
психіатричними, онкологічним хворими, та наркоманами; психологічні риси пацієнтів 



психіатричних та онкологічних стаціонарів; сучасний погляд на проблему наркоманії; 
конституційні права та захист хворих наркоманією; генно-інженерні організми на службі 
у медицини; етичні проблеми застосування нових генно-інженерних технологій; етичні 
проблеми клонування живих організмів; конвенцію про права дитини; догляд і підтримку 
дітей з ВІЛ-інфекцією; етико-деонтологічні аспекти застосування нанотехнологій; 
проблеми впровадження нанотехнологій у медицину; етичні проблеми регулювання 
плідності; біоетичні та правові проблеми співіснування „традиційної” та „нетрадиційної” 
медицини.  

вміти: інтерпретувати отриманні знання в повсякденному спілкуванні для 
формування себе, як особистості та майбутньої медичної сестри; використовувати 
основні статті медичних кодексів у своїй практичній діяльності; володіти законодавчою 
базою для запобігання етичних та моральних порушень; вирізняти особливі потреби 
хронічних хворих та інвалідів; розуміти проблему хворих на ВІЛ/СНІД не лише як 
медичну а й соціальну; володіти законодавчою базою що до захисту прав важкохворих; 
вирізняти особливі психологічних потреб хворих; розуміти проблему хворих 
наркоманією; володіти законодавчою базою щодо захисту прав пацієнтів; вчасно 
визначити небезпечні соціальні стани при важких соматичних та психічних 
захворюваннях. 

Зміст навчальної дисципліни: Роль ефективного спілкування у практичній роботі 
медичної сестри. Взаємини між медичними працівниками, пацієнтом та його родиною. 
Основи біоетичних аспектів трансплантології та переливання крові. Основи біоетичних 
проблем ВІЛ-інфекції та інших соціально-небезпечних інфекцій.  Морально-етичні 
принципи догляду за хронічно хворими та особами з інвалідністю. Основи біоетичних 
проблем біопсихосоціальної медицини, психології та психіатрії. Етичні проблеми 
медичного застосування психотропних засобів. Боротьба з наркозалежністю, 
алкоголізмом і тютюнопалінням. Етичні засади надання медичної допомоги онкохворим. 
Біоетичні проблеми болю, страждання, реабілітації та евтаназії. Паліативна допомога. 
Основи біоетичної оцінки та контролю генетичних технологій. Етичні проблеми 
впровадження нанотехнологій в медицину. Етичні проблеми надання медичної допомого 
дітям. Соціальна справедливість, проблеми транскультуральної етики і соціоетичні 
зобов’язання. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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