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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення дисципліни «Універсальні та регіональні системи захисту прав людини в Україні»
передбачає розуміння студентами змісту і значення «Теорії права», «Історії Європейського
права», «Конституційного права», «Римського приватного права», «Історії вчень про державу і
право» , «Філософії права».
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення міжнародних стандартів прав людини в галузі кримінального судочинства і
пенітенціарної системи, щоб дозволити студентам застосувати їх у своїй майбутній
професійній діяльності.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Права людина як історія та юридична догматика прав людини.
Тема 1. Основи сучасної концепції прав людини
Тема 2. Право на повагу приватного життя, недоторканності житла і таємниці
кореспонденції
Тема 3. Право на повагу приватного життя, недоторканності житла і таємниці
кореспонденції
Тема 4. Право на справедливий судовий розгляд
Модуль 2. Права людини і глобалізація
Тема 5. Міжнародно-правові стандарти поводження з особами, що позбавлені волі
Тема 6. Права ув'язнених
Тема 7. Міжнародне співробітництво в протидії злочинності й права людини
Тема 8. Міжнародна відповідальність держав та індивідів за порушення прав
людини

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

–
–
–
–
–
–
–

Знати існуючі механізми захисту прав людини
Уміння самостійно аналізувати правові ситуації, пов'язані з порушенням (або майбутнім
порушенням) прав людини, обирати механізми їх захисту і відновлення
Вміти орієнтуватися в практиці міжнародних юрисдикційних організацій і застосовувати
її положення
Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності щодо
захисту прав людини
Зрозуміле і недвозначне донесення висновків, а також знань та пояснень, ідей,
проблем, рішень, що їх обґрунтовують, власного досвіду до фахівців і нефахівців в
галузі професійної діяльності
Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування
нових підходів та прогнозування
Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 30 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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