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Навчально-методичні видання кафедри
Соціальної фармації у 2015-16 н. р.
• Посібник «Фармацевтичне
правознавство у схемах та
таблицях»
• Збірник нормативно-правових актів
«Фармацевтичне законодавство
України, станом на 1 січня 2016 р.
• Робочі журнали з методичними
рекомендаціями «Фармацевтичне
правознавство», «Фармацевтическое
правоведение», «Pharmaceutical
science of law»

Про досвід участі у семінарі для
викладачів курсу «Медичне право України»
З 19 по 21 жовтня 2015 р на базі
Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького
кафедрою медичного права факультету
післядипломної освіти було проведено
Міжнародний воркшоп для викладачів курсу
«Медичне право України»

На семінарі було представлено сучасні проблеми та напрямки
викладання дисципліни «Медичне правознавство»
Окремої уваги заслуговує сесія на
тему «Інтерактивні методики проведення
лекційного/практичного заняття» на якій
представлено завдання з розгадування
кросвордів у яких представлено терміни,
що використовуються у дисципліні

Про впровадження альтернативних форм
проведення лекційних і семінарських занять.
На кафедрі Соціальної фармації НФаУ використовується практика
залучення студентів до здійснення навчального процесу, так зав.
кафедри доц. Кубарєвою І.В. проведено відкриту лекцію з дисципліни
«Фармацевтичне правознавство» на тему: «Нормативно-правове
регулювання трудових взаємовідносин. Соціально-правова
захищеність фармацевтичних працівників» для студентів 5 курсу
спеціальності «Фармація».

Лектор вдався до експерименту, який достатньо часто
використовують у провідних ВНЗ Європи та США – проведення
бінарної лекції, що передбачає участь двох лекторів. Другим лектором
обрано студентку курсу.

Про впровадження альтернативних форм
проведення лекційних і семінарських занять.
На кафедрі Соціальної фармації НФаУ значна увага
приділяється оволодінню студентами навичок. Так студентами
під час семінарських занять проводиться пошук норматичноправових актів у базі «Законодавство України» на сайті
Верховної Ради України.
Пошук проводиться на
комп'ютері з проекцією монітора
на екран.
Для пошуку пропонується
змодельований перелік
реквізитів нормативно-правових
актів без назв, які й необхідно
встановити.
У переліку відсутні деякі
реквізити, що демонструє
важливість знання для пошуку.

Про удосконалення підходів до організації самостійної роботи
студентів і розробки комплексних завдань для проведення
поточного, підсумкового модульного контролю і контролю
самостійної роботи студентів з дисципліни
Відповідно до положення НФаУ
про «Заочну форму навчання»
контроль самостійної роботи у
стідентів заочної форми навчання
проводить у виді аудиторної
контрольної роботи.

Одним їз завдань білету є складання переліку нормативноправових актів, які є найважливішими на думку студента,
відповідно до ієрархії.

Дякуємо за увагу!

