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Форма проведення модулю: усна (захист презентацій)

Порядок проведення модулю:
1. Студенти захищають модульну роботу шляхом представлення результатів

дослідження проблематики курсу на запропоновані теми (перелік тем
наводиться нижче)

2. Студентам необхідно представити результати КОМАНДНОГО дослідження.
КОМАНДА складається із ТРЬОХ студентів. Студенти діляться на команди
самостійно. У разі виникнення труднощів з поділом на команди, викладач
здійснює поділ самостійно.

3. Команда повинна представити результати проведеного дослідження на занятті,
що відведене під модульний контроль шляхом оформлення презентації у
будь-якому із зручних презентаційних сервісів (Microsoft Power
Point/Prezi/тощо). Заохочується використання відеоматеріалів, інфографіки, схем
тощо.

4. Кожна команда матимете відведений час на представлення свого дослідження.
Представлення результатів у форматі презентації - до 10-и хвилин
Відповіді на запитання викладача/колег - до 5-и хвилин.

При цьому, кожен із студентів у команді повинен презентувати ту частину творчого
доробку над яким працював у процесі підготовки до модульного контролю.

5. При проведенні дослідження та подальшому захисті необхідно використовувати
актуальну судову практику, наукові позиції та лише чинне законодавство. При
цьому, викладачі заохочують творчу манеру представлення результатів
дослідження та використання інтерактивних методик.

6. Під час оцінювання важливим критерієм буде особиста участь в дослідження та
захисті. Прохання розподіляти роботи пропорційно!

Перелік тем
1. Реалізація особистих немайнових прав в умовах пандемії COVID-19
2. Діджиталізація особистих немайнових прав
3. Примусова вакцинація та порушення особистих немайнових прав
4. Заборона штучного переривання вагітності: національний та зарубіжний

досвід
5. Зміна статі через призму особистих немайнових прав
6. Правове регулювання донорства: шляхи вдосконалення законодавства на

прикладі іноземного досвіду.
7. Право на сім’ю представниками однієї статі: правомірні заборони сімейного

законодавства чи обмеження особистих немайнових прав?
8. Право на індивідуальність в соціальних мережах.



9. Немайнові права юридичних осіб.
10. Захист персональних даних та особисті немайнові права.
11. Право на приватність в цифровому середовищі
12. Правові аспекти забезпечення особистих немайнових прав людини в

інформаційній сфері
13. Заборона евтаназії: захист чи обмеження реалізації права на життя.

Зарубіжний досвід.
14. Відмова від медичного втручання: баланс права пацієнта та обов’язку

лікаря рятувати життя.
15. Натільне татуювання «DNR — Do not resuscitate (не реанімувати)»: правове

значення в Україні та інших країнах.
16. Селекція статі майбутньої дитини: межі між правом та етичністю батьків

обирати.
17. Презумпція незгоди у сфері трансплантації анатомічних матеріалів. Чи

вірну модель обрала Україна?
18. Цифрові трансформації в сфері охорони здоров’я


