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Робоче місце 205 аудиторія 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська 

Курс/семестр 1 курс/ I семестр (на основі повної     

загальної середньої освіти) 

1 курс/ I семестр (заочна форма нав-

чання) 

Розподіл за видами занять та годинами 

навчання 

60 год. – денна форма навчання 

(20 год. лекцій 30 год. практичних, 10 

год. самостійна робота); 

60 год. – заочна форма навчання (2 год. 

лекцій, 4 год. практичних, 54 год. само-

стійна робота) 

Циклова комісія Правових фундаментальних та профе-

сійно-практичних дисциплін 

Час та місце проведення занять  Згідно з розкладом в аудиторії 

Час та місце проведення консультацій  Середа з 15.00-16.00 ауд. 205 
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Кількість кредитів ЄКТС 2 – денна форма навчання; 

2 – заочна форма навчання. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Сторінка дисципліни в Інтернеті     - 

Мета навчальної дисципліни 

Формування знань, необхідних для за-

хисту прав і свобод людини на основі 

міжнародних стандартів прав людини, 

механізмів їх захисту, формування 

умінь і навичок, необхідних для прави-

льного оцінювання ситуацій, що вини-

кають у сфері захисту прав людини, 

оволодіння теоретичним підґрунтям 

для застосування національного та між-

народного законодавства для ефектив-

ного захисту прав і свобод людини. 

Предмет навчальної дисципліни 

Положення основних міжнародних до-

говорів та інших міжнародних докуме-

нтів про права людини, які містять по-

ложення, що закріплюють основні між-

народно-правові стандарти у сфері за-

хисту прав людини. 

Зміст навчальної дисципліни  

(дидактична структура) 

Становлення міжнародної системи за-

хисту прав людини. Права людини в 

правових системах світу. Універсаль-

ний механізм захисту прав людини. За-

хист прав людини, що здійснюється під 

егідою ООН. Загальна декларація прав 

людини 1948 р. як базове джерело за-

кріплення міжнародних стандартів за-

хисту прав людини. Становлення та ро-

звиток інституту захисту прав людини 

на регіональному рівні. Хартія основ-

них прав Європейського Союзу як 

регіональний стандарт у галузі захисту 

прав людини. Європейська конвенція 

про захист прав людини і основополож-

них свобод 1950 р. як загальноєвропей-

ський стандарт основних прав людини. 

Європейський суд з прав людини. Обсяг 

та складові основних прав людини 

відповідно до Конвенції про захист прав 
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людини і основоположних свобод. Між-

народно-правове регулювання захисту 

окремих категорій осіб. Міжамерикан-

ська система захисту прав людини. Аф-

риканська система захисту прав лю-

дини. 

Лінк на дисципліну 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/vie

w.php?id=328 

 

Пререквізити навчальної дисципліни 

 

 

 

Кореквізити 

 

«Історія держави і права», «Теорія дер-

жави і права», «Конституційне право 

України». 

Постреквізити  

 

«Право соціального захисту»,  «Консти-

туційне право зарубіжних країн». 

Основні  загальні та фахові  

компетентності 

 

ЗК 1. Здатність до креативності, абстра-

ктного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у 

професійній діяльності у стандартних 

та не стандартний ситуаціях. 

ЗК 5. Уміння грамотно і точно форму-

лювати та висловлювати свої позиції, 

належним чином їх обґрунтовувати. 

ЗК. 9. Уміння працювати як самостійно, 

так і в команді. 

ФК 5. Здатність орієнтуватися у системі 

нормативно-правових актів та знати ос-

новні правила, методи, прийоми і за-

соби юридичної техніки. 

ФК 6. Уміння визначати юридичну силу 

та межі чинності нормативно-правових 

актів. 

ФК 7. Навички логічного, критичного і 

системного аналізу правових докуме-

нті. 

ФК 8. Навички реалізації та застосу-

вання норм матеріального і процесуаль-

ного права. 

ФК 13. Знання структури та стандартів 

правничої професії, а також її ролі у су-

спільстві. 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=328
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=328
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ФК 14. Уміння діяти у дусі поваги до 

юридичної професії. 

Програмні результати навчання 

 

ПРН 1. Формування знань про характе-

рні особливості та загальні закономір-

ності виникнення та розвитку основних 

механізмів захисту прав людини. 

ПРН 2. Формування компетенцій, знань 

пізнавального та світоглядного зна-

чення, вмінь і навичок самостійного ми-

слення та викладу своїх думок у процесі 

спілкування, у ході вирішення профе-

сійних завдань. 

ПРН 4. Формування загальних знань 

про сутність, зміст, форми й функціону-

вання регіональних та універсальних ін-

струментів захисту прав і свобод лю-

дини і громадянина. 

ПРН 5. Набуття необхідних навичок за-

стосування на практиці актів національ-

ного та міжнародного права у сфері за-

хисту прав людини. 

Загальна система оцінювання 

 

Участь у роботі впродовж семестру/за-

лік - 40/60 

Умови допуску до підсумкового конт-

ролю 

До підсумкового контрою знань допус-

каються студенти, які: 

- систематично та активно працюють на 

лекціях  та мають повний конспект лек-

цій; 

- систематично та активно працюють на 

практичних занять та не мають невідп-

рацьованих занять чи негативних оці-

нок («2»); 

- вчасно та якісно виконали  самостійну 

роботу, передбачену навчальним пла-

ном дисципліни. 
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Політика оцінювання 

результатів навчання та 

академічна доброчесність 

1. Загальні вимоги до студента:  

- студент повинен дотримуватися акаде-

мічної доброчесності; 

- списування під час самостійних та ко-

нтрольних робіт заборонені (у т.ч. із ви-

користанням мобільних телефонів та 

планшетів);  

- роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оціню-

ються на нижчу оцінку;  

- відвідування занять є обов’язковим (за 

об’єктивних причин навчання може від-

буватись індивідуально, в он-лайн фо-

рмі за погодженням із заступником ди-

ректора з навчально-виховної роботи).  

2. Критерії оцінювання поточної діяль-

ності студента: 

- лекції – 10 б.; 

- практичні заняття – 15 б.; 

- самостійна робота – 5 б.; 

- індивідуальна робота – 10 б. 

На заліку студент має змогу отримати 

60 б. 

3. Положення про моніторинг знань 

студентів 
 

http://plc.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://plc.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf

