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Предметом вивчення навчальної дисципліни є складна сукупність політичних
механізмів реалізації прав людини, яка є вкрай актуальною у контексті
демократичних соціальних змін у політичній, правовій, економічній, культурній
областях суспільного життя, спрямованих на становлення правової держави,
сильних інститутів громадянського суспільства, конкурентоспроможної економіки
з вільним ринком. Базою цих змін є захист прав і свобод людини. Сучасні світові
реалії висувають вкрай високі вимоги до уваги саме соціальним аспектам захисту
прав людини. Навчальна дисципліна «Політичні механізми реалізації прав
людини» є міждисциплінарною.
В результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні набути знання з основних
історичних правових документів та міжнародних правових документів щодо прав
людини; з основних положень концепції природного права та уявлень про
загальність, універсальність, невід’ємність прав людини; з поколінь прав людини
та специфічних соціальних механізмів їх захисту; про специфіку саме політичних
механізмів захисту прав людини, основою яких є правова держава та громадянське
суспільство; про сутність та зміст основних процесів і явищ становлення та
розвитку правової соціальної держави та громадянського суспільства; про основні
умови, можливості, успіхи та труднощі здійснення соціальних механізмів захисту
прав людини у сучасній Україні.
надання здобувачам сучасних та структурованих знань щодо політичних аспектів
складних процесів реалізації та захисту прав людини, формування в них чітких
уявлень щодо захисту прав людини у сучасному демократичному суспільстві,
засвоєння системного бачення реалізації прав людини, почуття людської гідності в
умовах соціальних змін.

Українська

Навчальне
навантаження
Денна форма

Лекції,
год.

Практичні заняття,
год.

Самостійна
робота, год.

14

18

58

Обсяг,
кредити
ЄКТС
3

Результати навчання
Символ
ПРН

ПРНК 01

ПРНК 03

Після успішного завершення дисципліни
здобувач вищої освіти буде:

Демонструвати знання правої теорії, основних
галузей права, в тому числі конституційного,
адміністративного та кримінального права.
Застосовувати знання в практичних ситуаціях
роботи правника і розв’язувати типові задачі і
проблеми, що потребують базових правових
знань. Обґрунтовувати шляхи вирішення
правових проблем, шляхом вибору і
застосування базових методів, в тому числі,
застосовуючи європейський досвід.

Методи викладання і
навчання

Лекції, практичні
заняття,
самостійна
підготовка

Лекції, практичні
заняття,
самостійна
підготовка

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН
Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

ПРНА 04

Уміння здійснювати первинну кримінальноправову ідентифікацію злочину та кримінального
проступку, адміністративного правопорушення.

Лекції, практичні
заняття,
самостійна
підготовка

Поточне
оцінювання

Зміст навчання
Тема
Назва теми
за
п/п
Тема 1. Вступ до курсу «Політичні
реалізації прав людини».
Поняття і сутність прав людини

Посилання на
ПРН
механізми

ПРНК01,
ПРНК03,
ПРНА04

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна ф/н)

2 /2/ 4

Тема 2. Права людини в історії політико-правової
думки

ПРНК01,
ПРНК03,
ПРНА04

Тема 3. Міжнародні стандарти прав людини та їх
захисту

ПРНК01,
ПРНК03,
ПРНА04

Тема 4. Громадянські права та механізми їх захисту.

ПРНК01,
ПРНК03,
ПРНА04

2/2/6

Тема 5. Політичні та соціально-економічні права
людини і громадянина та механізми їх
захисту

ПРНК01,
ПРНК03,
ПРНА04

2/2/4

Тема 6. Права дитини як загальнолюдська цінність

ПРНК01,
ПРНК03,
ПРНА04

2/2/6

Тема 7. Міжнародно-правова заборона дискримінації

ПРНК01,
ПРНК03,
ПРНА04

2/4/6

Індивідуальне науково-дослідне завдання

ПРНК01,
ПРНК03,
ПРНА04

2/4/4

2/2/6
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Дотримання вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна
доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
надання достовірної інформації про результати власної
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики
досліджень і джерела інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА”
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності
в НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua

Навчальне навантаження здобувача вищої
освіти
Види навантаження
Кількість кредитів/год.
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
лекційні заняття, год.
практичні заняття, год.
семінарські заняття, год.
лабораторні заняття, год.
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
контрольні роботи, к-сть/год.
індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів,
год.
Екзамен
Залік

Кількість годин
3,0/90
32
14
18
58
22
36
+

Шкала оцінювання
Оцінка
A
B
C
D
E
Fx

Бали
90-100
82-89
75-81
67-74
60-66
35-59

Опис
Відмінно
Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

