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Очікувані результати навчання: 

 

В результаті вивчення дисципліни студент 

 

Має знати: 

- нормативно-правові основи прав та свобод людини і громадянина в Україні; 

- міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини; 

- систему конституційних прав людини (громадянські, політичні, соціально-економічні, культурні права) та юридичні 

механізми їх реалізації; 

- проблеми реалізації та забезпечення конституційних прав людини в Україні; 

- особливості забезпечення конституційних прав жінок, дітей, людей з інвалідністю, національних меншин; 

- поняття дискримінації, стигми, булінгу та способи профілактики і протидії цим негативних явищам; 

- систему правоохоронних, правозахисних, судових органів в аспекті забезпечення та захисту прав людини. 

 

Має вміти: 

- аналізувати і тлумачити норми права, нормативно-правові акти – Конституцію України, закони, постанови Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, укази президента; 

- застосовувати правові засоби свого захисту від неправомірних дій службових осіб, органів влади, фізичних осіб; 

- використовувати правові процедури захисту власних прав і свобод, прав і свобод інших осіб, зокрема, порядок  

звернення до адвоката, Центру безоплатної правової допомоги, правоохоронних органів, суду; 



- протидіяти різним формам дискримінації, булінгу, домашньому насильству; 

- дискутувати на теми реалізації та захисту прав людини, висловлювати власні позиції; 

- демонструвати власне обґрунтоване бачення шляхів розв’язання проблем забезпечення прав людини; 

- вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно використовувати правничу термінологію; 

- збирати та опрацьовувати інформацію з різних джерел. 

 

 Обсяг: 3 кредити ECTS (90 год.), з яких 54 самостійна робота. 

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни: утвердження в свідомості студентів доктрини про природні права людини як 

найвищої соціальної цінності, оволодіння культурою прав людини,  формування активної правової позиції в ситуаціях, 

пов’язаних з конкретними випадками порушення прав людини чи виникнення такої загрози, здатності до вчинення 

адекватних правових дій; усвідомлення й сприйняття студентами ідеї про права людини як предмету їхньої загальної 

стурбованості і колективної відповідальності. 

 

Оригінальність навчальної дисципліни: авторський курс. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

 

Тема 1. Поняття і генезис прав людини. 

Тема 2. Проблеми забезпечення особистих (громадянських) прав і свобод людини. 

Тема 3. Проблеми забезпечення політичних прав та свобод в Україні. 

Тема 4. Проблеми забезпечення соціально-економічних та культурних прав особи в Україні. 

Тема 5. Проблеми забезпечення прав «четвертого покоління» 

Тема 6. Права жінок та дітей: законодавче забезпечення та механізми захисту. 

Тема 7. Гарантії забезпечення прав та свобод людини. 

Тема 8. Міжнародні механізми забезпечення прав людини. 

Тема 9. Проблеми дискримінації та булінгу в Україні. 

 

Пререквізити 



Базується на знаннях з правознавства. 

 

Прореквізити 

Знання, отримані в результаті вивчення курсу можуть бути використані для формування спеціальних компетентностей 

та програмних цілей навчання. 

 

Семестровий контроль: залік. 

 

Оцінювання: 

За семестр: 70 балів. 

За залік: 30 балів. 

 

Види робіт: 

Семінарські заняття – 45 балів (9*5 б.) 

Індивідуальні завдання – 15 балів (3*5 б.) 

Наукова або творча робота  – 10 б. 

 

Технічне забезпечення: 

Проєкційне мультимедійне обладнання (проєктор, екран, ноутбук/комп’ютер). 

Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi. 

Система електронного навчання Moodle 3.9. 

 

Політика щодо дедлайнів: 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

Політика щодо академічної доброчесності: 

 

Передбачає самостійне виконання індивідуальних, творчих робіт та завдань, що виносяться на семінарське заняття. 



 Списування під час заліку (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення плагіату або 

списування роботи не зараховуються. 

 

Критерії оцінювання 

 

Усних відповідей: 

- повнота розкриття питання; 

- логіка викладання, культура мови; 

- емоційність та переконаність; 

-використання основної та додаткової літератури; 

- посилання на норми чинного законодавства; 

-аналітичні міркування, здатність робити власні висновки. 

 

Письмових завдань: 

- повнота розкриття питання; 

- цілісність, системність, логічність викладу думок, уміння робити висновки; 

- акуратність оформлення письмової роботи, дотримання встановлених вимог щодо оформлення.  


