
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Основи правознавства» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Закономірності виникнення, розвитку та функціонування права і 
держави, а також про їх втілення і роль у суспільстві, у свідомості 
людини. Систематизований комплекс узагальнених знань про державу 
і право, окремі галузі права та їхній взаємозв’язок і розвиток. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Формування цілісного, системного розуміння державно-правових 

явищ, ґенези та закономірностей їх функціонування і розвитку, 
оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної 
юриспруденції і правової практики. Його вивчення повинно сприяти 
формуванню у майбутніх фармацевтів правосвідомості, правової 
культури, розвитку творчого теоретичного правового мислення, 
використання яких необхідне при вирішенні практичних завдань в їх 
майбутній роботі в сфері фармації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Систематичні знання з юридичних наук. Засвоєння специфічної 

фахової термінології, певного правового мінімуму знань з 

конституційного, цивільного, сімейного, трудового, 

адміністративного, кримінального, медичного права України - 

неодмінна передумова майбутньої професійної діяльності 

фармацевта  в обставинах сучасного економічного життя. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Бути критичним і самокритичним, оцінювати та підтримувати якість 
результату професійної діяльності; працювати в команді; діяти на 
основі етичних міркувань (мотивів), цінувати та поважати 
різноманітності і мультикультурності; реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; формулювати особисту думку та 
аргументовано її представляти; зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства, навколишнє 
середовище на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій; уміння виявляти й 

використовувати різні джерела інформації (бібліографії, документи, 



ЗМІ, веб-сайти тощо), розуміти, критично-конструктивно оцінювати й 
використовувати інформацію; продукувати нові ідеї (креативність).  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична 

етика та деонтологія. Основи конституційного права України. 

Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта. 

Основи адміністративного права України. Адміністративні 

правопорушення в галузі охорони здоров’я. Основи цивільного 

права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус медичного 

працівника. Основи трудового права. Особливості регулювання 

праці медичних працівників. Основи кримінального права. 

Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я. Основи 

сімейного права. Медико-правові проблеми штучного 

запліднення. Основи права соціального захисту. Медичне 

обслуговування – одна з форм соціального забезпечення. Основи 

фінансового права України. Державна система медичної 

допомоги, її фінансування. Основи господарського права 

України. Приватна медична практика як вид спеціальної 

підприємницької діяльності. Основи екологічного права та 

завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони 

навколишнього середовища. 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні 

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна 

(на основі ПЗСО) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії та 
культури України; основ економічних знань; основ філософських 
знань, української мови та інших дисциплін, які формують загальні та 
фахові компетентності. 

Пореквізити Вивчення курсу є необхідним для подальшого засвоєння знань з історії 

України, історії медицини, іноземної мови, української мови 
професійного спрямування, економіки та організації фармації  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Чеховська І. В. Медичне право : навч. посіб. / І. В. Чеховська ; 

Ун-т ДФС України. Ірпінь, 2020. 480 с.  

Медичне право України: підручник / С.Г. Стеценко, 

В.Ю. Стеценко, І.Я. Сенюта; за ред. проф. С.Г. Стеценка. К.: 

Правова єдність, 2018.  

Брецко Ф.Ф. Основи держави і права: навч. видання в 2-х кн. 

Ужгород: Закарпаття, 2018.  

Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. К.: Наук. 

думка, 2015. 

Болотіна Н.Б. Медичне право України: Збірник нормативно-

правових актів. К.: ВД. 2015.  

Братанюк Л.Є. Основи права і законодавства в охороні здоров’я: 

підручник. К.: Медицина, 2017.  

Правознавство: навч. посіб. / За заг. ред. С.М. Тимченка, 

Т.О. Коломієць. К.: Істина, 2017. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально Аудиторія №12, ноутбуки, стенди, нормативні документи   



– технічне забезпечення 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач  Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: посилання на скриньку  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 


