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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
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Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології 

Дисципліна вільного 

вибору студента  

(Цикл загальної 

підготовки) 

Модулів – 1 

Спеціальність 183 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр/Bachelor 

 

 

 

15 год.  3 год. 

Практичні, семінарські 

15 год.  2 год. 

Лабораторні 

 - -   

Самостійна робота 

60 год.  85 год. 

Індивідуальні завдання 

-  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання  – 1 : 2 

для заочної форми навчання – 1 : 17 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу : здобуття знань про ключову цінність західної цивілізації – 

права людини. Курс покликаний сформувати у студентів відповідний понятійно-

категоріальний апарат, ознайомити їх із сучасним інститутом прав людини, його 

основними складовими та їх характеристиками; міжнародним та вітчизняним 

конституційним законодавством в галузі прав людини; механізмами захисту прав 

людини на відповідних рівнях. Студенти покликані опанувати методику 

правового аналізу норм міжнародного та вітчизняного законодавства в галузі прав 

людини. Курс покликаний дати студентам розуміння основних положень 

доктрини про вроджені права людини, сприяти оволодінню культурою прав 

людини, виробити в них високу культуру правового мислення, здатність 

об’єктивно сприймати правові явища та політичні процеси, що відбуваються в 

нашому суспільстві; набути навичок застосування отриманих теоретичних знань 

із курсу в конкретних умовах суспільно-політичного життя та практичній 

діяльності. 

Завданнями курсу є: забезпечити оволодіння відповідними основними 

поняттями і категоріями, сформувати знання про об’єкт, предмет, структуру і 

функції теорії прав людини, теоретико-методологічні підходи до проблематики 

прав людини; 

зокрема, оволодіти змістом таких ключових понять як “природні 

невідчужувані права людини”, “права громадянина”, “персоноцентричне 

суспільство”, “покоління прав людини”, “основні (фундаментальні) та неосновні 

(додаткові, похідні) права особи”, “правовий статус, правове положення особи”, 

“природно правова школа”, “позитивістська правова школа”, “право”, “свобода” 

та “обов’язок” людини; 

усвідомити роль цивілізаційних факторів у розвитку інституту прав 

людини; ролі держави та позитивного права (законодавства) в механізмі 

забезпечення прав людини та прав громадянина. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
 основні теоретико-правові підходи до розуміння сутності прав людини; 

 ключові положення міжнародного та національного законодавства в 

галузі прав людини; 

 ключові міжнародні та національні механізми захисту прав людини і 

громадянина. 

вміти:  
 орієнтуватися у сучасних національних та світових правових 

реаліях, тенденціях, уміти виявляти вплив ідеї прав людини на 

економічне, соціальне, культурне життя суспільства, порівнювати різні 

типи правових та політичних систем в аспекті прав людини; 

 об’єктивно і критично аналізувати інформацію про інститут прав 

людини, займати самостійну позицію у питаннях теоретичного та 

практичного характеру, що стосуються інституту прав людини, 
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зокрема, сформувати розуміння основних проблем та ускладнень, які 

супроводжують процес реалізації прав людини в Україні, вказати на 

шляхи розв’язання сформульованих проблем.  

 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

 

Компетентності Програмні результати 

К 9. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

 

ПР04. Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і процесів, 

що відбуваються у ньому. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  Загальнотеоретичні питання захисту прав людини 

в сучасному суспільстві. 

Тема 1. Поняття та сутність прав людини. Основні етапи розвитку понять про 

права людини. 

Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Тема 3. Конституція України і права людини. 

Тема 4. Система захисту прав людини в Україні. 

 

Змістовий модуль 2.  Механізми захисту прав і свобод людини. 

Тема 1. Міжнародні засоби захисту прав людини. 

Тема 2. Громадські й політичні права та особисті свободи. 

Тема 3. Економічні, соціальні, культурні та економічні права. 

Тема 4.  Окремі категорії прав. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Загальнотеоретичні питання захисту прав людини в 

сучасному суспільстві. 
Тема 1. Поняття та 

сутність прав людини. 

Основні етапи розвитку 

понять про права 

людини. 

11 2 2   7 

23 1 

1 

  

21 

Тема 2. Міжнародні 

стандарти у сфері прав 

людини. 
11 2 2   7   

Тема 3. Конституція 

України і права людини. 11 2 2   7 

22 1 

  

21 
Тема 4. Система захисту 

прав людини в Україні. 12 2 2   8   

Разом за змістовим 

модулем 1 
45 8 8   29 45 2 1   42 

Змістовий модуль 2.  Механізми захисту прав і свобод людини. 
Тема 1. Міжнародні 

засоби захисту прав 

людини. 
11 2 2   7 

45 1 1   43 

Тема 2. Громадські й 

політичні права та 

особисті свободи. 
11 2 2   7 

Тема 3. Економічні, 

соціальні, культурні та 

економічні права. 
11 2 2   7 

Тема 4.  Окремі категорії 

прав. 12 1 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
45 7 7   31 45 1 1   43 

Модуль 2 

ІНДЗ -     - -     - 

Усього годин 90 15 15   60 90 3 2   85 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття та сутність прав людини. Основні етапи 

розвитку понять про права людини. 

2 

2 Міжнародні стандарти у сфері прав людини 2 

3 Конституція України і права людини. 2 

4 Система захисту прав людини в Україні. 2 
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5 Міжнародні засоби захисту прав людини. 2 

6 Громадські й політичні права та особисті свободи. 2 

7 Економічні, соціальні, культурні та економічні права. 2 

8 Окремі категорії прав. 1 

 Разом 15 

                                                                         

                                       

6. Самостійна робота 

 № 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття та сутність прав людини. Основні етапи 

розвитку понять про права людини. 

7 

2 Міжнародні стандарти у сфері прав людини 7 

3 Конституція України і права людини. 7 

4 Система захисту прав людини в Україні. 8 

5 Міжнародні засоби захисту прав людини. 7 

6 Громадські й політичні права та особисті свободи. 7 

7 Економічні, соціальні, культурні та економічні права. 7 

8 Окремі категорії прав. 10 

 Разом 60 

 

7. Методи навчання 

1. Поянсювально-ілюстративний метод. 

2. Репродуктивний метод. 

3. Метод проблемного викладення. 

4. Пошуково-дослідницький метод.                

                 

 
8. Методи контролю 

1. Усне опитування. 

2. Підготовка і захист оглядово-інформаційних і науково-проблемних 

рефератів. 

3. Написання есе. 

4. Виступ із повідомленням. 

5. Термінологічний диктант. 

6. Перевірка наявності та систематичності ведення конспектів лекцій. 

7. Перевірка виконання самостійної роботи 

8. Поточне тестування. 

9. Модульна контрольна робота. 

10.  Залік. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти для заліку 

 Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

10 10 15 15 10 10 15 15 

Т1- Т4 – відповідні теми змістовних модулів. 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 Критерії оцінки знань студентів. 

Критерії оцінки знань за національною шкалою. 

„5” – відмінно: 

 за глибоке засвоєння програмного матеріалу; 

 ґрунтовні знання законодавства та практики його застосування; 

 сумлінне та правильне виконання контрольних завдань; 

 за повні та змістовні відповіді на запитання; 

 за наявність додаткових знань з предмету. 

„4” – добре: 

 за повне засвоєння програмного матеріалу; 

 за вміння орієнтуватися в законодавстві та практиці його 

застосування; 

 акуратне виконання контрольних завдань; 

 відповіді на запитання можуть містити окремі неточності. 

„3” – задовільно: 

 за часткове засвоєння програмного матеріалу; 

 неповні та неточні відповіді на запитання; 

 неточності контрольного завдання; 

 програма в основному виконана, мета досягнута, є розуміння 

основних положень з предмету. 
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„2” – незадовільно: 

 за незасвоєння значної частини програмного матеріалу; 

 за невиконання контрольних завдань; 

 за не розкриття  змісту основних питань з предмету, незнання 

основних категорій та термінів. 

 

Оцінювання знань за шкалою ЕСТS. 

Оцінювання виявлених студентами знань за шкалою ЕСТS здійснюється 

таким чином: 

- оцінка "відмінно" (за шкалою ЕСТS - "А") виставляється, якщо студент 

протягом виконання змістових модулів сумарно набрав від 90 до 100 

залікових балів; це відповідає відмінному виконанню всіх форм завдань 

лише з незначною кількістю помилок; 

- оцінка "дуже добре" (за шкалою ЕСТS- "В") виставляється, якщо 

студент протягом виконання змістових модулів дисципліни набрав суму 

залікових балів від 82 до 89; це відповідає виконанню завдань вище 

середнього рівня з кількома помилками; 

- оцінка "добре" (за шкалою ЕСТS - "С") виставляється, якщо студент 

протягом виконання змістових модулів набрав суму залікових балів від 

74 до 81; це відповідає в загальному правильній роботі з певною 

кількістю помилок; 

- оцінка "задовільно" (за шкалою ЕСТS - "Д") виставляється, якщо 

студент протягом виконання змістових модулів дисципліни набрав суму 

залікових балів від 64 до 73; це відповідає тому, що роботу виконано 

непогано, але зі значною кількістю недоліків; 

- оцінка "достатньо" (за шкалою ЕСТS - "Е") виставляється, якщо 

студент протягом виконання змістових модулів дисципліни набрав 

сумарно 60-63 залікових балів; це відповідає задовільному виконанню 

мінімальних критеріїв; 

- оцінка "незадовільно" (за шкалою ЕСТS - "FX") виставляється, якщо 

студент протягом виконання змістових модулів дисципліни набрав суму 

залікових балів від 35 до 59; це означає, що йому потрібно попрацювати 

перед тим, як досягти мінімального критерію; 

- оцінка "незадовільно" (за шкалою ЕСТS - "F") виставляється, якщо 

студент протягом виконання змістових модулів дисципліни набрав суму 

залікових балів менш, ніж 35; це означає, що необхідна серйозна 

подальша робота. 

 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Тематичний план самостійної роботи студентів. 

2. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. 

3. Тематичний план індивідуальної роботи під керівництвом викладача. 
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11. Рекомендована література 

Базова 

Нормативно-правові акти. 

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – № 30. – С. 141. 

2. Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и предупреждении 

заточений за морями // Международные акты о правах человека. Сборник 

документов. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 2000. – 784 с. 

3. Американская Конвенция о правах человека // Международные акты о 

правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 2000. – 784 с. 

4. Африканская Хартия прав человека и народов // Международные акты 

о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 2000. – 784 с. 

5. Великая Хартия вольностей (Magna Carta, 1215) // Международные 

акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 2000. – 

784 с. 

6. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (А/8082) / 

Резолюции, принятые по докладам шестого комитета // 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/1970-1979.htm 

7. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод // 

Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-

ИНФРА.М, 2000. – 784 с. 

8. Загальна декларація прав людини // Кушніренко О., Слінько Т. Права і 

свободи людини та громадянина. – Х.: Факт, 2001. – С. 440. 

9. Закон України “Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини” // Відомості Верховної Ради України. – 2006. 

– № 30. – С. 260. 

10. Закон України “Про Конституційний Суд України” // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – С. 272. 
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