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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

оволодіння знаннями про сутність правового регулювання суспільних відносин у сфері
охорони здоров’я, комплекс прав людини та громадянина, пов’язаних з забезпеченням
охорони здоров’я, та особливості їх реалізації у процесі надання медичної допомоги,
здійснення фармацевтичної діяльності та забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Медичне право як правове утворення
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Медичне право України в системах права і законодавства
Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і
прав людини. Юридична регламентація системи охорони здоров’я
в Україні.
Правова природа медичної допомоги і медичної послуги. Договір
про надання медичних послуг.

Модуль 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин і механізми
та процедури захисту їхніх прав
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я. Особисті
немайнові права людини у сфері охорони здоров’я
Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин
Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я

Модуль 3. Правове регулювання окремих видів медичної практики
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Правове регулювання надання медичної допомоги в Україні
Правове забезпечення донорства та трансплантації в Україні
Законодавче забезпечення профілактики та лікування інфекційних
хвороб. Право громадського здоров’я

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

-

система знань щодо понятійно-категоріального апарату у галузі медичного права,
джерел медичного права, тенденцій нормотворення й державної політики у сфері
охорони здоров’я; механізмів здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних
правовідносин; правових умов провадження окремих видів медичної практики та їх
правового регулювання;
вміння самостійно працювати із законодавством України та міжнародними і
регіональними стандартами у сфері охорони здоров’я; застосовувати юридичну
практику для правореалізаційної діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського суду
з прав людини;тощо.
навички роботи із законодавством України і здійснення пошуку потрібних правових
норм у галузі медичного права; усно та письмово, логічно правильно обґрунтовувати
правові явища і процеси у медичній сфері.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
практичні заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 30 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній успішності
з цієї дисципліни

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
−
−

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науково-дослідній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
Задовільно

74≤ RD < 81
64≤ RD < 73

E
FX
F

недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно
RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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