
Правове виховання студентської молоді 

              Правове виховання як складова національного виховання є одним із шляхів 

підготовки свідомого громадянина України у період глибоких соціальних, економічних і 

політичних перетворень. Тільки достатньо підготовлений у правовому плані спеціаліст може 

орієнтуватися у правовій політиці своєї держави і суворо дотримуватись законності. 

Прилучення студентської молоді до правової культури збагачує її духовне життя, а 

знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості самореалізації. Правове виховання 

зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття 

непримиренності до негативних явищ. 

   Основні завдання правового виховання студентів: 

  -  озброєння їх знаннями законів, систематичне інформування їх про актуальні питання 

права, прийняті нові закони та законодавчі акти; 

 - формування правової свідомості, тобто сукупності правових уявлень, поглядів, переконань 

і почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в 

конкретній правовій ситуації ; 

 -  формування поваги до держави і права; 

  - вироблення навичок і звичок законослухняності як продукту свідомого ставлення до 

громадянського обов'язку; 

  - формування нестерпного ставлення до правопорушень, злочинності; намагання 

протидіяти негативним явищам і протистояти їм; 

      -  подолання у правовій свідомості і поведінці хибних уявлень, що сформувалися під 

впливом негативних суспільних явищ.  

                  Правове виховання сприяє підвищенню ролі молоді в студентському 

самоврядуванні. Участь в управлінні справами вищого навчального закладу  може бути лише 

в процесі практичної діяльності і мати правову основу студентського самоврядування:  

адміністрація вищого навчального закладу  сприяє студентським колективам у здійсненні їх 

повноважень, надає на їх прохання необхідну для прийняття рішень інформацію, 

приміщення для проведення заходів, обладнання і матеріальні засоби, у встановлені терміни 

дає відповіді на студентські пропозиції, прийняті з врахуванням їхніх інтересів та 

врахуванням змін, які формуються у правовій свідомості студентів від курсу до курсу… 

Важливе значення має знання своїх прав і обов’язків, навичок дотримання моральних 

і правових норм майбутніми фахівцями-медиками. Особливу увагу при проведенні правових 

бесід зі студентами необхідно приділяти проблемам відповідальності лікарів за професійні 

правопорушення з посиланням на відповідні статті Кримінального кодексу України, також 

аналізувати лікарські помилки та нещасні випадки в медичній практиці. Морально-етичний 

бік професійного обов’язку кожного медичного працівника – допомогти хворому. Грубими 

антипрофесійними діями є випадки ненадання допомоги хворому лікарем, за що передбачена 

кримінальна відповідальність (ст.113 ККУ). 

Згідно ст.78 «Основ законодавства України про охорону здоров'я» медичні і 

фармацевтичні працівники зобов'язані надати своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу  

(у тому числі безоплатно надавати першу медичну допомогу громадянам у разі нещасного 

випадку та інших екстремальних ситуаціях), а відповідно до ст.37 «Основ законодавства 

України» медична допомога в невідкладних та екстремальних ситуаціях забезпечується 

службою швидкої медичної допомоги або найближчим лікувально-профілактичними 

закладами незалежно від відомчого підпорядковування та форм власності. 

Вагомими причинами ненадання допомоги хворому медичним працівником, про які 

треба знати, є стихійне лихо, хвороба самого медичного працівника, його зайнятість 

лікуванням іншого, не менш тяжкого хворого, відсутність засобів до виїзду до віддаленого 

місця надання допомоги, відсутність необхідних ліків, медичного обладнання та 

устаткування. 



Одним із професійних правопорушень медичних працівників є незаконна практика, 

відповідальність за яку передбачена ст.226 КК України. До медичної і фармацевтичної 

діяльності допускаються лише ті, які отримали спеціальну   підготовку і звання у 

відповідних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.       

Законодавством встановлена підвищена відповідальність за незаконні дії (тобто без 

спеціального на те дозволу компетентного органу) з наркотичними речовинами і яка 

передбачена ст.729 – 1 КК України. Громадська небезпека цього злочину полягає в тому, 

що такі дії спричиняють або можуть спричинити істотну шкоду здоров’ю людей. 

 Ст. 229-2 передбачає відповідальність за розкрадання наркотичних засобів, а ст. 229-

7 – відповідальність за порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів. 

Правова профілактична робота, спрямована на запобігання негативним проявам 

поведінки окремих студентів передбачає: 

 - налагодження тісних контактів з органами правопорядку, 

- ведення чіткого обліку негативних вчинків, скоєних студентами, 

- систематичний аналіз стану дисципліни в навчальному закладі та 

   інформування про нього студентів і викладачів, 

- лекції на морально-етичні та правові теми, 

- бесіди про стан навчальної дисципліни, 

-індивідуальні бесіди з порушниками дисципліни,  

- «круглі столи» та ін. 

Володіння знаннями професійних правопорушень сприяє подальшому підвищенню 

культурного і професійного рівнів медичних працівників, студентів і усвідомленню 

правових наслідків  майбутньої  роботи, формуванню відповідної правосвідомості. 


