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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Основи правознавства 

ПІП Чорна Надія Миколаївна 

Контактний телефон  0501413357 

E-mail:   chornadya@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 0 

Семінарські заняття  36 

Самостійна робота 54 

Підсумковий модульний контроль Залік 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 3 рік 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни є засвоєння бакалаврами основних 

теоретичних положень і понять національного права України, розуміння 

ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей 

побудови правової держави, формування в них високого рівня правової 

свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно 

застосовувати нормативно-правові акти у практичній медичній діяльності, 

грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному 

правовому полі. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання: 
ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в 

умовах закладів охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з 

метою дотримання санепідрежиму вміти: проводити навчання молодшого 

медперсоналу з питань виконання функціональних обов’язків та ОП; 

контролювати роботу молодшого медперсоналу та дотримання ним правил 

техніки безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку персоналом та 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23
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пацієнтами, дотримання заходів сангігрежиму в палатах та медичних 

кабінетах. 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення 

ефективності роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські 

рішення, забепечувати їх виконання на основі застосування моделей 

медсестринського керівництва; забезпечувати виконання наказів та постанов 

з питань ОЗ; оволодіти функціональними обов’язками керівника 

медсестринських служб; знати порядок проведення ліцензування та 

акредитації закладів охорони здоров’я, лабораторій різного профілю. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила 

міжособового спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами 

його сім’ї, медперсоналом; вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в 

процесі роботи з пацієнтом та членами його родини; розглядати, аналізувати 

в колективі професійні помилки; проводити навчання для молодшого й 

технічного персоналу. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію 

відповідно до чинного законодавства, використовуючи необхідні 

комп’ютерні технології, здійснювати моніторинг та аналіз документації.  

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1. Теми семінарських занять  
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  

Модуль І. Основи правознавства 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 

1. 

Основи теорії держави і права України. 

Право, мораль, медична етика та 

деонтологія 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

2 

Право: поняття, ознаки та функції. 

Правові відносини: поняття, склад, види. 
1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

3 

Основи конституційного права України. 1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

4 

Права та обов’язки медичних 

працівників. Захист прав пацієнта 
1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

5 

Основи адміністративного права України. 

Адміністративні правопорушення в галузі 

охорони здоров’я 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 
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6 

Основи цивільного права і цивільного 

процесу. Цивільно-правовий статус 

медичного працівника. 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

7 

Спадкування за законом і заповітом. 

Поняття про юридичну особу. 
1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

8 

Основи трудового права. Особливості 

регулювання праці медичних працівників 
1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

9 

Робочий час, його види. 1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

10 

Час відпочинку, його види. 1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

11 

Основи кримінального права. 

Кримінальна відповідальність в охороні 

здоров’я 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

12 

Злочини: поняття, ознаки, класифікація. 

Покарання. Злочини в системі охорони 

здоров’я. 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

13 

Основи сімейного права. Права та 

обов’язки подружжя, батьків і дітей. 

Право спільної сумісної власності на 

майно жінки та чоловіка. 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

14 

Шлюб:поняття,порядок і умови 

укладання. Порядок припинення шлюбу. 
1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

15 

Основи права соціального захисту. 

Медичне обслуговування — одна з форм 

соціального забезпечення 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

16 

Основи фінансового права України. 

Державна система медичної допомоги, її 

фінансування 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

17 

Основи господарського права України. 

Приватна медична практика як вид 

спеціальної підприємницької діяльності 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=37 

2 

18 

Основи екологічного права та завдання 

санітарно-епідеміологічного нагляду в 

галузі охорони навколишнього 

середовища. Залік 

1.http//medkol:moodle.net.ua/co

urse/index.php?categoryid=34 

2.http//medkol:moodle.net.ua/co
2 
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urse/index.php?categoryid=37 
 Всього Модуль 1 36 

Примітка. Заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних 

аудиторіях навчального корпусу № 1 

 

3.2. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. Зв’язок лікарської етики та медичної деонтології з 

правовою культурою.  
2 

Семінарське 

заняття № 1  

2 Правова культура медичного працівника. Правове 

виховання: поняття, ознаки, функції. 
2 

Семінарське 

заняття № 2 

3 Права та обов’язки медичних працівників. 

Визначення поняття “пацієнт”. Права та обов’язки 

пацієнта. 

2 
Семінарське 

заняття № 3 

4 Основні принципи накладання дисциплінарного 

стягнення у сфері медичної діяльності. Загальна 

характеристика управління санітарно-епідемічним 

наглядом.  

2 
Семінарське 

заняття № 4 

5 Адміністративна відповідальність та фінансові 

санкції за порушення санітарного законодавства. 
4 

Семінарське 

заняття № 5 

6 Відповідальність у цивільному праві, її підстави. 

Цивільно-правова відповідальність медичних 

працівників.  

4 
Семінарське 

заняття № 6 

7 Мораль та шкода. Принципи компенсації моральної 

шкоди у сфері медичної діяльності. 
2 

Семінарське 

заняття № 7 

8 Оплата праці працівників охорони здоров’я у разі 

відхилення від нормальних умов праці. Матеріальна 

відповідальність у закладах охорони здоров’я.  

4 
Семінарське 

заняття № 8 

9 Охорона праці в закладах охорони здоров’я.  
2 

Семінарське 

заняття № 9 

10 Юридична відповідальність медичних працівників за 

порушення законодавства про охорону праці. 
4 

Семінарське 

заняття № 10 

11 Кримінально-правові наслідки евтаназії. Злочини 

проти життя і здоров’я особи.  
2 

Семінарське 

заняття № 11 

12 Злочини проти здоров’я населення: поняття та види. 
4 

Семінарське 

заняття № 11 

13 Роль медичних працівників у правовому та 

медичному регулюванні сімейних відносин.  
2 

Семінарське 

заняття № 12 

14 Медико-правові проблеми штучного запліднення. 

Шляхи правового захисту сім’ї державою. 
2 

Семінарське 

заняття № 13 

15 Медичне обслуговування — одна із форм соціального 

забезпечення.  
2 

Семінарське 

заняття № 14 

16 Види державних пенсій. Допомоги: поняття і види. 
2 

Семінарське 

заняття № 15 

17 Фінансування системи охорони здоров’я. Розвиток 

лікувальних закладів усіх форм власності. 
2 

Семінарське 

заняття № 16 

18 Приватна медична практика як вид спеціальної 

медичної діяльності. Припинення приватної медичної 

практики. 

4 
Семінарське 

заняття № 17 
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19 Екологічне право: поняття, предмет і джерела. 

Об’єкти екологічного права. Правове забезпечення 

екологічної безпеки. Екологічна експертиза.  

4 
Семінарське 

заняття № 18 

20 Роль санітарно-епідеміологічного нагляду. Юридична 

відповідальність у галузі екології.  
2 

Семінарське 

заняття № 18 

Всього 54  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Правова культура медичного працівника.  

2. Права та обов’язки медичних працівників. 

3. Основні принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері 

медичної діяльності. 

4. Принципи компенсації моральної шкоди в сфері медичної діяльності 

5. Охорона праці в закладах охорони здоров’я.  

6. Юридична відповідальність медичних працівників за порушення 

законодавства про охорону праці.  

7. Злочини в системі охорони здоров’я.  

8. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.  

9. Медико-правові проблеми штучного запліднення.  

10. Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування.  

11. Медичне обслуговування — одна із форм соціального забезпечення. 

12. Державна система медичної допомоги, її фінансування.  

13. Фінансування системи охорони здоров’я.  

14. Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльності.  

15. Припинення приватної медичної практики.  

16. Роль санітарно-епідеміологічного нагляду. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Основи правознавства» є вибірковою для 

здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності 

здобувачів вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх 

джерел інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, 

підготовки практичних завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення 

посилань на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, 

відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та 

деонтології здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути 

толерантними, доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами 
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та викладачами, пацієнтами, медичним персоналом закладів охорони 

здоров’я. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного та 

підсумкового оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична 

індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка 

перевищує 65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за 

семестр (1-119 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про 

порядок відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних 

оцінок, а також згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 

Оцінювання вибіркової дисципліни «Основи правознавства» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

студента (з урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС). 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час 

засвоєння модуля 200 балів. 

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті 

відповідно до поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання 

освітньої діяльності здобувачів перевага надається стандартизованим 

методам контролю: усне опитування, тестування, структуровані контрольні 

роботи. 
Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

здобувачу виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які 

потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час 

поточної навчальної діяльності 200 балів. Вона вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість 

оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість балів, яку може набрати 

здобувач складає 120 балів.  

Оцінювання самостійної роботи студента  

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в 

тематичному плані дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється 

під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.  
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Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає 

не більше 11 балів. 
 

СХЕМА нарахування та розподіл, які отримують здобувачі 

 

Модуль 1. Загальна частина 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 10 9 7 

2 10 9 7 

3 10 9 7 

4 10 9 7 

5 10 9 7 

6 10 9 7 

7 10 9 7 

8 10 9 7 

9 10 9 7 

10 10 9 7 

11 10 9 7 

12 10 9 7 

13 10 9 7 

14 10 9 7 

15 10 9 7 

16 10 9 7 

17 10 9 7 

18 10 9 7 

Всього змістовий модуль 1 180 162 126 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 11 - - 

Всього поточна успішність 200 162 126 

МОДУЛЬ 1 200   

 

Підсумкова оцінка з дисципліни «Правові основи охорони здоров’я» визначається як 

сума балів поточної успішності. 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 

 

  

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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7. Перелік інформаційних джерел 

 

Навчальна література: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами і 

доповненнями) 

2. Цивільний кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 435-IV (зі змінами і 

доповненнями) 

3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ (зі змінами і 

доповненнями) 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» від 22 березня 2001 

р. № 270 (зі змінами і доповненнями) 

5. Братанюк, Л. Є. Основи права і законодавства в охороні здоров'я [Текст] : 

підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. акред. (МОЗУ) / Л. Є. Братанюк. - 2-е вид. 

виправлене. - К. : Медицина, 2011. - 544 с. 

6. Україна крізь призму європейської хартії прав пацієнтів [Текст] : результати 

виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам 

ЄС з прав пацієнтів. - К. : Дизайн і поліграфія, 2012. - 158 с. 

 

Електронні джерела 
1. http//medkol:moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34 

2. http//medkol:moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37  
3. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

4. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

5. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 

19.11.1992 № 2802-ХII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2802-12 

6. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти».  [Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

7. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. 

Івасюка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

8. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

9. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

10. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

11. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я [Електронний ресурс] / О. В. 

Баєва // Навчальні матеріали онлайн (2010-2015). – Режим доступу: pidruchniki.com. 

12. Корнійчук О. П. Трансформація системи охорони здоров’я України: стан та 

перспективи / О. П. Корнійчук // Український медичний часопис. - 2013. - № 4. - С. 20-26. 

- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2013. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&key=4/UMfPEGznhhfOo.ZiZDsrm5HdlycsFggkRbI1c
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&key=4/UMfPEGznhhfOo.ZiZDsrm5HdlycsFggkRbI1c
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/

