
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1.3  
«Основи правознавства» 

Рівень ВО другий (магістерський) 
Назва спеціальності/ освітньо- професійної 
програми 

222 Медицина/ Медицина  

 
Форма навчання Денна 
Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр, 3 кредити 
Семестровий контроль Залік 
 Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 90 годин, з них: 20 лекцій і 34 
практичні заняття 

 Мова викладання Українська 
 Кафедра, яка забезпечує викладання  

 Автор дисципліни  к.істор.н., доцент кафедри теорії та історії 

держави і права Булавіна Світлана 

Євгенівна 

 Короткий опис 

 Вимоги до початку вивчення У процесі навчання здобувачі отримують 

необхідні знання під час лекційних та 

семінарських занять. Для успішного 

засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни необхідною складовою є 

самостійна робота здобувача з літературою 

і нормативно-правовою базою, а також 

підготовка рефератів з відповідних тем.  

 Що буде вивчатися Вивчення дисципліни спрямовано на 

правове регулювання у сфері виробничих, 

адміністративних та господарських 

відносин. Ознайомити студентів з 

основними законами, підзаконними 

нормативними актами, які діють на 

території України. 

 Чому це цікаво/треба вивчати Викладання дисципліни має на меті 

підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів на всіх напрямках 

адміністративного будівництва в Україні, 

підвищити рівень фахівців сфери 

виробництва та навичок застосування норм 

трудового, цивільного, сімейного, 

кримінального законодавства у 

повсякденній практиці.  

 Чому можна навчитися (результати 

 навчання) 

Символ результатів навчання за 

спеціальністю відповідно до 

освітньопрофесійної програми  

РН 2. 

РН 2.1. Прагнути до самоорганізації та 

самоосвіти. 

РН 3. 

РН 3.1. Проводити літературний пошук, 

аналізувати отриману інформацію. 

РН 3.1. Проводити літературний пошук, 

аналізувати отриману інформацію. 

РН 8. 



РН 8.1. Знати сутність права та правової 

системи.  

РН 8.2. Знати побудову системи права 

України та її окремих галузей.  

РН 8.3. Знати основні права людини і 

громадянина та шляхи забезпечення їх 

виконання орієнтуватись у системі права. 

 РН 8.4. Уміти застосовувати законодавчі 

акти в організації та веденні медичної 

професії. 
РН 16. 
РН 16. Демонструвати повагу до етичних 
принципів та формувати етичні засади співпраці 
в колективі 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

 Згідно з вимогами освітньої професійної 

програми студенти мають здобути 

компетентності: 

 - здатність до визначення поняття та змісту 

різних видів договорів;  

- основні категорії договірного права;  

- порядок укладання договорів;  

- порядок притягнення до юридичної 

відповідальності суб’єктів за порушення 

законодавств (процесуально-діяльнісна 

компетенція);.  

- оцінювати які наслідки наступають в 

результаті правопорушень та злочинів;  

- орієнтуватися в чинному законодавстві 

України, аналізувати зміст нормативних 

актів;  

-правильно застосовувати відповідне 

законодавство України; готувати акти 

державного управління та приймати 

управлінські рішення;  

- реалізовувати юридичні права громадян 

України;  

- готувати проєкти різних видів договорів, 

відокремлювати істотні та звичайні умови 

договору;  

- використовувати чинне законодавство 

України для правового регулювання та 

юридичної відповідальності. 

Інформаційне забезпечення 1.ВерховнаРадаУкраїни:http;//zakonl.rada.g

ov.ua 

2. Президент України — http:// 

www.ргеsident. gov.ua  

3. Кабінет Міністрів України — http:// 

www.kmu. gov.ua  

4. Конституційний суд України — http:// 

www.ccu. gov.ua 

 5. Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини — http:// 



www.ombudsman. gov.ua 
 

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на веб-

сайті факультету (інституту) 

 http://194.44.187.60/moodle/course/view.ph

p?id=302 

 




