
 Рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з курсу 

«Медсестринська етика та деонтологія» 

 

 Концептуальні принципи та засади професійної колегіальності. 

 

Тема 3. Етика взаємовідносин - 8 годин 

Питання до самостійного вивчення: 

- визначити складові успішної комунікації та взаємодії; 

- назвіть  нормативно-правову документацію, що застосовується  у фаховій 

діяльності; 

- охарактеризуйте ознаки толерантності; 

-обґрунтувати важливість отримання згоди пацієнта на проведення 

медсестринських втручань. 

Завдання: 

Підготувати по 3 тести з кожного питання за різними формами: І-завдання з 

вибором однієї або кількох правильних відповідей;ІІ- завдання відкритої 

форми; ІІІ-завдання на встановлення відповідності 

(https://disted.edu.vn.ua/media/dlia_rosrobnukiv_testiv.pdf) 

 

- Тема 4.  Відповідальність медичних сестер у професійній діяльності – 10 

годин 

Питання до самостійного вивчення: 

- обґрунтуйте важливість дотримуватися професійної таємниці в професійній 

діяльності;  

- охарактеризуйте ознаки конфлікту; 

- визначити засоби попередження конфлікту;  

-назвіть засоби запобігання ятрогеній, егогеній 

Завдання: 

Підготувати на кожне питання план проведення лекції.  

Скласти тлумачний словник медичних термінів із застосуванням латинської 

та англійських мов. 

Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної науки 
 
Тема 5 . Сучасні уявлення про хворобу та питання медсестринської етики й 
деонтології -12 годин 
Питання до самостійного вивчення:: 

- охарактеризувати особливості спілкування медичної сестри й пацієнта. 

- визначити психогенні фактори та їхній вплив на пацієнтів; 

- охарактеризувати клінічну класифікація типів пацієнта; 

- визначити ставлення суспільства, громади, пацієнтів до медичної сестри. 

- обґрунтувати роль слова в арсеналі медичної сестри 

 охарактеризувати вербальну та невербальну підтримку пацієнта; 

Завдання: 

Розробити сценарій рольової гри до першого питання 

Описати особливості роботи медичної сестри з різними типами пацієнтів 

https://disted.edu.vn.ua/media/dlia_rosrobnukiv_testiv.pdf


Виконати у формі доповіді: визначити в чому полягає позитивне ставлення 

суспільства , пацієнтів до медичної сестри і які мають бути зміни для 

усунення негативного ставлення до діяльності медичної сестри. 

 

Тема 6. Питання біоетики  сучасної медицини- 10 годин 

Питання до самостійного вивчення:: 

- охарактеризувати біоетичні проблеми народження: штучне запліднення, 

переривання вагітності, сурогатне материнство, клонування; 

- пояснити  етичні проблеми вмирання, реанімації і смерті; 

-  охарактеризувати біоетичні проблеми смерті: автопсія, смерть мозку, 

евтаназія; 

визначити базові принципи дотримання конфіденційності в роботі медичної 

сестри. 

Завдання: 

Розробити сценарій дискусійного характеру : проведення круглого столу чи 

конференції  з застосуванням презентації ( до розгляду мають бути включені 

по 2 питання означеної теми, в презентації можуть бути посилання на статтю, 

чи інше джерело провідних фахівців сучасності) 
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