
вищих медичних закладах України дає можливість значно інтенсифікувати навчальний процес та 
підвищити якість підготовки фахівців-медиків.

«Якщо у минулому наддержаву визначала потужність збройних сил або володіння ядерною 
зброєю, то сьогодні є більш важливий (і мирний критерій) потужність і престиж університетської 
системи» [2]
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Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищ их 
медичних навчальних закладах ставить за мету підготувати сучасного лікаря, який фахово 
використовує здобуті знання та якісно й сумлінно виконує професійні обов’язки. Великого значення 
у світлі цього набуває правове виховання та юридична обізнаність студентів, які можливі лише за 
умови організованого правового виховання. У цьому сенсі велика роль належить деканатам, бо 
саме вони повинні й можуть впливати на рівень правової культури студентів, починаючи вже з 1 
курсу їхнього навчання. Отже, мета даної роботи -  доведення необхідності підвищення рівня 
обізнаності студентів 1-го курсу з нормативно-правовими актами у системі вищої освіти та 
ознайомлення студентів 3 курсу медичних факультетів з регламентом проведення ліцензійних 
інтегрованих іспитів «Крок».

Усім першокурсникам II медичного факультету Харківського національного медичного 
університету деканатом був надісланий інформаційний лист з привітанням зі вступом до 
університету та з інформацією про накази М ОН України N° 161 від 02.06.1993 «Про затвердження 
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та №245 від 
15.07.1996 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 
студентів вищих закладів освіти», які вимагають від студентів повного виконання навчальних 
планів до початку наступного семестру. У листі також було наголошено на тому, що студентам 
слід своєчасно надавати до деканату довідки про причини пропусків навчальних аудиторних 
занять. Наприкінці листа деканат звернувся до батьків із проханням контролювати успішність 
своїх дітей протягом усього періоду навчання в університеті. Студенти 3 курсу на початку 
навчального року були ознайомлені з «Порядком проведення ліцензійних інтегрованих іспитів» 
(методика підготовки до екзамену, права та обов’язки студентів, правила реєстрації, особливості 
допуску до л іц ен зій н ого  іспиту, порядок отрим ання результатів  іспиту, терм ін и  його 
перескладання тощо).

Висновки: високий рівень правової свідомості студентів дозволить їм озброїтися нормативними 
знаннями, підвищить правову компетентність, надасть можливість послідовно, системно та 
цілеспрямовано здобувати вищу медичну освіту, а в остаточному результаті -  добре розумітися у 
правових питаннях та дотримуватися юридичних норм, на яких у подальшому буде базуватися їхня 
лікарська діяльність.

107


