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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№ Назва теми
К-сть 

годин

1 Медичне право України в системах права і законодавства.

Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні
2

2 Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин 2

3 Правове регулювання надання медичної допомоги (медичної

послуги) 2

4 Дефекти надання медичної допомоги. 2

5 Юридична відповідальність у сфері охорониздоров’я
2

Разом 10



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗЯНЯТЬ

№ Назва теми К-ть годин

1 Медичне право України в системах права і законодавства 2

2 Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні 2

3 Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини 2

4 Правовий статус пацієнта та його законних представників 2

5 Правовий статус медичного працівника 2

6 Медична допомога і медична послуга 2

7 Правове регулювання окремих видів медичної допомоги 1

8 Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони здоров’я в Україні 

1

9 Договір про надання медичних послуг. Договір про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій 1

10 Дефекти надання медичної допомоги. Медична експертиза та контроль якості медичної допомоги 

1

11 Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я

1

12 Процедури і механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин. 1

13 Підсумковий модульний контроль 2

14 Разом 20



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

▪ максимальна кількість балів за поточне навчання – 120,

▪ мінімальна кількість балів за поточне навчання для допуску до

ПМК – 50;

▪ оцінювання за кожну тему (від 0 до 10 балів) складається із трьох

компонентів:

1. Комп’ютерне тестування

оцінюється від 0 до 4 балів і складається із 10 тестових запитань,

кожна правильна відповідь з яких оцінюється в 0,4 бала;

2. Усне опитування 

оцінюється від 0 до 3 балів і здійснюється згідно переліку запитань,

які є в методичних вказівках до кожної теми заняття;

3. Практична робота 

оцінюється від 0 до 3 балів: здійснюється шляхом опрацювання

відповідних нормативно-правових актів, заповнення схем, таблиць,

встановлення відповідностей, вирішення ситуаційних кейсів,

завдань на критичне мислення, написання есе тощо.

ПОТОЧНИЙ контроль



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

▪ максимальна кількість балів - 80 балів

▪ мінімальна позитивна кількість балів - 50

▪ оцінювання складається із двох компонентів:

1. Комп’ютерний тестовий контроль

Максимальний бал – 40. Мінімальний позитивний бал – 30

Складається із 40 тестових запитань кожне з яких оцінюється в 1

бал. Відповідно до кількості правильних відповідей

співвідноситься кількість отриманих балів. Тестовий контроль

вважається зарахованим при позитивній відповіді на 30 запитань

(75%).

2. Усне опитування

Максимальний бал – 40. Мінімальний позитивний бал - 20

Складається із двох теоретичних запитань. Усне опитування

вважається зарахованим при позитивній відповіді на два

теоретичні запитання, кожне з яких оцінюється від 10 до 20

балів.

ПІДСУМКОВИЙ контроль (ПМК) 



ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Викладання навчальної

дисципліни «Медико-

правові студії»

покладатиметься на осіб з

вищою юридичною освітою,

які мають науковий ступінь

кандидата/доктора наук

та/або вчене звання, з

професійною

дослідницькою орієнтацією

на медичному праві.

Бажаним, видається,

наявність у викладача

другої вищої освіти –

медичної.

Дисципліна «Медико-

правові студії» спрямована

на отримання необхідного

обсягу правових знань,

володіння достатнім рівнем

правової культури та

правосвідомості з метою їх

ефективного використання

у професійній діяльності

законодавчих та інших

нормативних документів

для вирішення відповідних

професійних завдань.



ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна включає лекції,

практичні заняття та самостійну

позааудиторну роботу. На

практичному занятті викладач

організовує детальний розгляд

окремих теоретичних питань

медичного права і формує

вміння та навички їх практичного

застосування у фаховій

діяльності шляхом виконання

практичних завдань. Для

проведення практичних занять

колективом кафедри створено

методичні розробки для

викладачів і методичні вказівки

для здобувачів з підготовки і

роботи на практичному занятті,

що містять алгоритми виконання

практичної роботи.

Самостійна робота – основний

спосіб оволодіння навчальним

матеріалом у час, вільний від

обов’язкових навчальних

занять. Розгляд тем самостійної

роботи відбувається на

відповідному практичному

занятті.



ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Відвідування занять є важливою

складовою навчання і є обов’язковим.

Пропущені заняття з поважних і

неповажних причин відпрацьовуються

аспірантом у порядку передбаченому
Положенням про організацію

освітнього процесу в Івано-

Франківському національному

медичному університеті.

Відпрацювання відбуваються на
кафедрі судової медицини та

медичного права щосереди з 16.00

год. до 17.30 год. у викладача,

шляхом тестування, усного

опитування та перевірки письмових
завдань із теми пропущеного заняття.

Пропущені заняття через хворобу

мають бути відпрацьовані упродовж 1

місяця в індивідуальному порядку з

наданням довідки про хворобу.

Пропущені заняття з поважних

причин (участь у конференції,

олімпіаді, змаганні тощо) слід

відпрацювати впродовж 2 тижнів з

наданням письмового дозволу
відповідальної особи. Пропущені

заняття з неповажних причин повинні

бути відпрацьовані впродовж 2 тижнів

із наданням дозволу відповідальної

особи. Якщо здобувач із неповажних
причин не відпрацював впродовж 2

тижнів пропущені практичні заняття,

питання дозволу на відпрацювання

такому аспірантові вирішується

завідувачем кафедри судової
медицини та медичного права, до

дати складання ПМК.



ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Здобувачам надається

можливість

перескладання

незадовільної поточної

оцінки упродовж 2 тижнів

після її отримання, але не

пізніше дня проведення

підсумкового контролю

(під час консультацій та

відпрацювання

практичних занять).

Здобувач, який не склав

підсумковий контроль, має

право на його

перескладання не більше

двох разів: уперше –

викладачу, якого

призначає завідувач

кафедри, упродовж 10

днів після завершення

відповідного модуля,

вдруге – комісії, яку

призначає завідувач

кафедри, упродовж 10

днів після першого

повторного складання.



ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Здобувач повинен уникати будь-

яких порушень академічної

доброчесності.

Очікується, що їх роботи будуть

оригінальними дослідженнями чи

міркуваннями. Відсутність

посилань на використані джерела,

фабрикування джерел,

списування, втручання в роботу

інших аспірантів становлять, але

не обмежують, приклади

можливої академічної

недоброчесності.

Некоректними є запізнення на

заняття та пропуски занять без

поважних причин; користування

мобільним телефоном,

планшетом чи іншими мобільними

пристроями під час опитування чи

виконання письмових завдань

(якщо це не передбачено

умовами завдання).

Мобільні пристрої дозволяється

використовувати лише під час

онлайн тестування.

Заохочується оригінальність,

ініціативність, творчий підхід до

навчання.



Чи потрібні лікарю правові знання?

• Часті та суттєві зміни законодавства: як не 
заблукати у його нетрях?

• З якого віку пацієнт має право на вибір лікаря?

• Якою має бути згода на медичне втручання?

• Чи має право лікар відмовитися від пацієнта?

• Чи має право лікар поширювати інформацію 
про пацієнта? 

• Чи можна відмовити правоохоронним органам 
в наданні інформації про пацієнта?

• Що таке медіація в медицині?

• Яка юридична відповідальність медичних 
працівників за вчинені правопорушення?

• ???

На ці та інші актуальні запитання здобувачі знайдуть відповіді 
обравши дисципліну «медико-правові студії» 




