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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Проблеми захисту прав людини в Україні та світі 
2. Факультет/кафедра Юридичний факультет / Кафедра приватного та соціального 

права 
3. Статус ОК Вибірковий 
4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 
яких є ОК для 
(заповнюється для 
обов 'язкових ОК) 

5. ОК може бути 
запропонований для 
(заповнюється для 
вибіркових ОК) 

ОНП - Право 
Спеціальність - 081 «Право» 

6. Рівень НРК 8 рівень 
7. Семестр та тривалість 

вивчення 
4 семестр, 10 тижнів 

8. Кількість кредитів 
ЄКТС 

5 

9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл 

Денна форма 

Контактна робота(заняття) Самостійна робота 9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл 

Денна форма 

Лекційні Практичні 
/семінарські 

Лабораторні 
Самостійна робота 9. Загальний обсяг годин 

та їх розподіл 

Денна форма 20 30 100 
Заочна форма 4 6 140 

10. Мова навчання українська 
11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 
Кузнецова Марина Юріївна, - к.ю.н., доцент 

11. 
1 

Контактна інформація кабінет 1 09 г 
Ел. адреса: озЬкогі'огоуа@икгле1; 

12. Загальний опис 
освітнього компонента 

Проблеми захисту прав людини в Україні та світі - курс, 
формує у здобувачів ступеня доктора філософії результати 
навчання з дисципліни (див. перелік), що забезпечать 
досягнення ним відповідних програмних результатів 
навчання після завершення освітньо-наукової програми. 
Зокрема, вибіркового компонента (далі - ВБ) «Проблеми 
захисту прав людини в Україні та світі» формує блок знань, 
умінь та компетентностей, необхідних для використання 
систематизованих знань у сфері прав людини, що є одним з 
найважливіших пріоритетних принципів незалежної 
української держави та міжнародної спільноти; поглиблює 
знання щодо проблем національної та міжнародно - правової 
системи захисту прав людини. 

Отримані знання та спеціальні фахові компетенції за освітнім 
компонентом сприяють забезпеченню наступних програмних 



результатів навчання: 
ПРН 1. Вільно володіти державною та достатньо, для 
професійного представлення результатів наукових 
досліджень, іноземною мовами. 
ПРН 2. Володіти методологічним інструментарієм 
проведення наукових досліджень зі спеціальності 081 
«Право», керуючись принципами академічної доброчесності 
та наукової етики. 
ПРН 3. Генерувати власні ідеї, приймати обґрунтовані 
рішення, розуміти та визначати мету власного наукового 
дослідження. 
ПРН 8. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку та синтез 
нових наукових положень, ідей у юридичній сфері, 
використовувати юридичну термінологію, юридичну техніку 
при підготовці й аналізі правових актів, правничих 
документів. 
ПРН 10. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні 
орієнтири сучасного суспільства та стан її наукової розробки, 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що мають 
розширювати та поглиблювати стан наукових досліджень за 
спеціальністю 081 «Право» застосовуючи традиційні й 
інноваційні методи, прийоми та правові засоби. 
ПРН 11. Аналізувати сучасні наукові праці, виявляючи 
дискусійні та мало досліджені питання з права. 
Розбудовувати правові моделі та перевіряти їх адекватність. 
ПРН 16. Мати ґрунтовні знання предметної області та 
розуміння професії, знати фундаментальні праці провідних 
вітчизняних і зарубіжних вчених з права за обраним 
напрямом досліджень, вміти використовувати у професійній 
практиці на підприємствах аграрного, земельного, 
екологічного сектору, місцевих органах публічної 
адміністрації, закладах вищої освіти тощо. 
ПРН 17. Системно мислити, ініціювати, організовувати та 
проводити комплексні дослідження з права, які приводять до 
отримання нових знань. 
ПРН 18. Розуміти шляхи впровадження результатів наукових 
досліджень з права у виробництво/практику в аграрній, 
земельній, екологічній сферах, у місцевих органах публічної 
адміністрації; навчальний процес і науку. 
ПРН 21. Виявляти знання та розуміння цілей сталого 
розвитку ООН (насамперед сталий розвиток міст і громад (у 
тому числі, екологічної стійкості), захист екосистем суші, як 
засобу протидії кліматичним змінам, скорочення нерівності, 
якісна освіта), а також застосовувати їх у процесі виконання 
міжнародних проектів у контексті правової підтримки 
стимулювання інновацій, підприємництва у аграрній сфері, 
збереження навколишнього середовища й Національного 
плану дій переходу України до сталого розвитку. 
ПРН 26. Виявляти системні знання щодо захисту екосистем 
суші як засобу протидії кліматичним змінам, застосовувати 
міжнародні правові засоби задля раціонального використання 
екосистем суші. 



13. Мета освітнього 
компонента 

Засвоєння здобувачами комплексу знань щодо 
глибокого розуміння проблем щодо захисту прав людини в 
Україні та світі. 

14. Передумови вивчення 
ОК, зв'язок з іншими 
освітніми 
компонентами ОП 

1. Освітній компонент базується на вивченні таких 
освітніх компонентів як: Філософія науки, 
Методологія сучасного правознавства, Сучасні 
тенденції юридичної науки в умовах сталого розвитку 

2. Освітній компонент є основою для подальших 
наукових досліджень у різних сферах права. 

15. Політика академічної 
доброчесності 

Політика академічної доброчесності під час 
викладання курсу «Проблеми захисту прав людини в Україні 
та світі» послуговується принципам, визначеним Законом 
України «Про освіту», Кодексу академічної доброчесності 
Сумського НАУ, іншим локальним актам (повний перелік 
нормативних документів розміщений на сайті університету 
Ьйр8://8паи. егїи.иа/уМгїі 1 -2аЬе2ресЬеппуа-уако8Іі -
о8УІІі/2аЬе2ресЬеппуа-уако8Іі-о8УІІі/акадешісЬпа-
доЬгосЬе8пІ8І/). 

Оволодіння здобувачами знань з курсу має 
відбуватись із дотриманням норм законодавства про 
авторське право і суміжні права; містити посилання на 
джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; містити достовірну інформацію про 
результати власної наукової діяльності, використані методики 
досліджень. Недопустимим під час навчання (згідно ст. ч. 4 
ст. 42 Закону України «Про вищу освіту»), є використання 
здобувачами: 

академічного плагіату - оприлюднення (частково або 
повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими 
особами, як результатів власного дослідження (творчості) 
та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 
творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

самоплагіату - оприлюднення (частково або повністю) 
власних раніше опублікованих наукових результатів як нових 
наукових результатів; 

фабрикації - вигадування даних чи фактів, що 
використовуються в освітньому процесі або наукових 
дослідженнях; 

фальсифікації - свідома зміна чи модифікація вже 
наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи 
наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням 
зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 
використання, зокрема під час оцінювання результатів 
навчання; 



обману - надання завідомо неправдивої інформації щодо 
власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації 
освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний 
плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та 
списування; 

хабарництва - надання (отримання) учасником 
освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) 
коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 
матеріального або нематеріального характеру з метою 
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, 
погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-
педагогічного) працівника з метою здійснення ним 
необ'єктивного оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі 
можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності, як: повторне проходження оцінювання 
(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне 
проходження освітнього курсу; відрахування із закладу 
освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення 
наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

16. Посилання на курс у 
МооШе 

Ьйр8://сгїп.8паи.егїи.иа/тоогї1е/соиг8е/уіеЛрЬр?М=4393 



3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 
Перелік питань, що будуть 

розглянуті в межах теми 

Розподіл в межах загального 
бюджету часу 

Рекомендована 
література 

Тема. 
Перелік питань, що будуть 

розглянуті в межах теми Аудиторна 
Робота (денної 

та заочної 
форми 

навчання) 

Само 
стійна 
робота 

Рекомендована 
література 

Лк П.з / 
семі 
н. з 

Лаб. 
з. 

Тема 1. Генезис прав 
людини. Основні принципи 
захисту прав людини. 

План 
1. Теорія прав людини 

в різних правових концепціях. 
2. Сучасні концепції 

міжнародного права прав 
людини. 

3. Співвідношення 
правового статусу людини та 
громадянина. Права людини і 
права громадянина. 

4. Критерії 
класифікації прав людини. 

5. Основні принципи 
захисту прав людини. 

Імплементація міжнародно -
правових стандартів прав людини 
в законодавство України. 

2 4 15/20 

1-10, 14, 19, 21, 37-38 

Тема 2. Правова основа 
захисту прав людини. 

План 
1. Статуту О ОН. 
2. Загальна декларація 

прав людини. 
3. Міжнародний пакт 

про громадянські і політичні 
права. Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні і культурні 
права. 

4. Конвенція про 
захист прав людини і 
основоположних свобод. 
Проблеми порушення Україною 
Конвенції про захист прав 
людини і основоположних 

4/2 4/2 15/20 

1-14, 19, 21-38 



свобод. 
5. Конвенція про 

попередження злочинів геноциду 
і покарання за нього. 

Проблеми імплементації 
міжнародно-правових норм в 
національне законодавство у сфері 
захисту прав людини. 

Тема 3. Універсальна 
система захисту прав людини. 

1. Діяльність 
Організації Об'єднаних Націй 
щодо захисту прав людини. 

2. Основні органи та 
структури Організації 
Об'єднаних Націй, що 
забезпечують захист прав 
людини. 

3. Генеральна 
Асамблея Організації Об'єднаних 
Націй та Рада Безпеки Організації 
Об'єднаних Націй у механізмі 
захисту прав людини. 

Комітет з прав людини 
Організації Об'єднаних Націй. 

2 4 15/20 1-10, 14, 19 

Тема 4. Сучасний стан 
системи захисту прав людини на 
Європейському рівні. 

План. 
1. Проблеми 

забезпечення юридичних гарантій 
в Європейському праві. 

2. Механізм захисту 
прав людини на Європейському 
рівні. 

3. Рада Європи і 
Європейський Союз: функції і 
повноваження з прав людини. 

4. Проблеми 
імплементації в Україні 
Прецедентного права Ради 
Європи. 

5. Міжнародно правове 
регулювання захисту прав 
людини в межах Організації з 
безпеки і співробітництва в 
Європі. 

6. Контрольний 
механізм за дотриманням прав 
людини в рамках Організації з 

2 4 15/20 1-10, 19 



безпеки і співробітництва в 
Європі. 

Правовий статус 
омбудсмана в Європейському 
Союзі. 

Тема 5. Сучасний стан 
системи захисту прав людини на 
регіональному рівні. 

План. 
1. Роль ЄСПЛ у 

забезпеченні належного та 
ефективного механізму захисту 
прав людини в Україні. 

2. Міжамериканська 
система захисту прав людини. 

3. Африканська 
система захисту прав людини. 

4. Міжнародно -
правове регулювання захисту 
прав людини в межах Ліги 
Арабських держав. 

Міжнародно - правове 
регулювання захисту прав людини 
в межах Асоціації держав 
Південно - Східної Азії. 

2 4 15/20 1-10, 14, 19. 

Тема 6. Національні засоби 
захисту прав людини. 

План. 
1. Юридичні гарантії 

прав людини у національному 
праві. 

2. Проблеми реалізації 
захисту прав на національному 
рівні. 

3. Гарантування прав і 
свобод людини і громадянина 
Конституційним Судом України. 

4. Захист прав людини 
органами правосуддя. 

5. Захист прав людини 
органами прокуратури України, 
дізнання, досудового слідства та 
органами, які проводять 
оперативно - розшукову 
діяльність. 

6. Роль адвоката у 
механізмі захисту прав людини. 

Інститут уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини. 

2 4/2 15/20 1-10, 14, 19, 21, 37-38 

Тема 7. Європейський суд з 
прав людини як механізм 

2/2 6/2 15/20 1-10, 14, 19, 21, 37-38 



захисту прав людини. 
План. 
1. Європейський суд з 

прав людини (ЄСПЛ): поняття, 
порядок утворення, склад та 
внутрішня структура. 

2. Звернення до 
Європейського суду з прав 
людини. 

3. Особливості рішень 
ЄСПЛ та їх виконання. 

Роль Комітету Міністрів 
Ради Європи у контролі за 
виконанням рішень ЄСПЛ. 
Разом 20/ 

4 
30/6 100/140 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАНН Я 
ДРН Методи викладання 

(робота, що буде 
проведена викладачем 

під час аудиторних 
занять, консультацій) 

Кількість 
годин 

Методи навчання 
(які види навчальної 

діяльності має 
виконати студент 

самостійно) 

Кількість 
годин 

ДРН1. 
Застосовувати 
знання і розуміння 
основних етапів 
формування та 
розвитку 
концепції прав 
людини, для 
практичного 
вирішення 
проблем, які 
виникають при 
захисті прав 
людини в Україні 
та світі 

Проведення лекційних 
та практичних занять за 
відповідною тематикою. 

2 Опрацювання 
літератури, в т.ч. 
наукових публікацій 
щодо концепції прав 
людини. 

15 

ДРН2. 

Розуміти зміст та 
значення 
основних 
міжнародних 
документів для 
формування 
системи захисту 
прав людини та 
розуміння їх 
застосування 

Проведення лекційних 
та практичних занять за 
відповідною тематикою. 
Застосування методу 
«проблемної» лекції, 
тематичної дискусії, 
евристичної бесіди, 
«круглого столу», 
«мозгової атаки», 
аналізу конкретних 
ситуацій. 

8 Ознайомлення з 
науковими 
публікаціями, 
підготовка до 
тематичної, 
евристичної дискусії, 
круглого столу. 

15 



сімей. 

ДРН3. Проведення лекційних 8 Ознайомлення з 
та практичних занять за науковими 

розуміти механізм відповідною тематикою. публікаціями, 
реалізації норм Застосування методу підготовка до 
міжнародного «проблемної» лекції, тематичної, 
права в тематичної дискусії, евристичної дискусії, 
співвідношенні та евристичної бесіди, круглого столу. 
взаємозв'язку з «круглого столу», 
нормами «мозгової атаки», 

національного аналізу конкретних 

законодавства ситуацій. 

ДРН4. розуміти Визначення комплексу 8 Ознайомлення з 
проблеми актуальних питань науковими 
імплементації характерних для публікаціями, 
міжнародно- сучасної науки у сфері підготовка до 
правових норм в альтернативного тематичної, 
національне врегулювання спорів. евристичної дискусії, 
законодавство у круглого столу. 
сфері захисту прав 
людини; 

ДРН5. уміння Вдосконалення навичок 8 Підбір та аналіз 
готувати аналізу законодавства та нормативного 
пропозиції по практики проблемних матеріалу, наукових 
практичним питань правового публікацій та судової 
проблемам регулювання у цій практики за обраним 
захисту прав сфері. напрямком 
людини, що дослідження. 
виникають при 
виконанні рішень 

15 

15 

15 

Європейського 
суду з прав 
людини проти 
України. 

ДРН 6. здатність 
системно мислити 
і чітко 
формулювати свої 
відповіді та 
генерувати власні 
ідеї, приймати 
обґрунтовані 
рішення щодо 
проблемам 
захисту прав 

Обговорення у ході 
практичних занять 
окремих проблемних 
аспектів характерних 
для сучасного стану 
правових відносин. 

Формулювання 
власної обґрунтованої 
позиції з проблемних 
питань правового 
регулювання. 

15 8 



людини 
міжнародними 
органами, що 
забезпечують 
захист прав 
людини 

ДРН7. Уміти 
моніторити 
доктринальні 
дослідження у 
сфері 
національного та 
міжнародного 
права щодо 
правових засобів 
та організаційно-
правових заходів 
захисту прав 
людини та 
наближення 
законодавства 
України до 
міжнародних 
правових 
стандартів 

Вдосконалення навичок 
здобувачів щодо 
визначення напрямку 
дослідження, 
формулювання робочих 
гіпотез досліджуваних 
проблем, їх 
підтвердження чи 
спростування, а також 
формулювання науково 
обґрунтованих 
висновків. 

8 Підготовка та 
публікація наукових 
праць за обраним 
напрямком 
дослідження. 

15 

Всього годин 52 100 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 
5.1. Сумативне оцінювання 

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 
№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній 
оцінці 

Дата складання 

1. Практичне заняття 1. Тема 1. Генезис 
прав людини. Основні принципи захисту прав 
людини. 

7 балів /7% До 2 тижня 

2. Практичне заняття 2. Тема 1. Генезис 
прав людини. Основні принципи захисту прав 
людини. 

7 балів /7% До 3 тижня 

3. Практичне заняття 3. Тема 3. Універсальна 
система захисту прав людини. 

7 балів /7% До 4 тижня 

4. Тестування за опрацьованими темами (тест 
множинного вибору) 

10 балів /10% До 4 тижня 

5. Практичне заняття 4. Тема 4. Сучасний стан 
системи захисту прав людини на 
Європейському рівні. 

7 балів /7% До 5 тижня 



6. Практичне заняття 5. Тема 5. Сучасний 
стан системи захисту прав людини на 
регіональному рівні. 

7 балів /7% До 6 тижня 

7. Практичне заняття 6. Тема 6. Національні 
засоби захисту прав людини. 

7 балів /7% До 7 тижня 

8. Практичне заняття 7. Тема 7. 
Європейський суд з прав людини як механізм 
захисту прав людини. 

8 балів /8% До 8 тижня 

9. Тестування за опрацьованими темами (тест 
множинного вибору) 

10 балів /10% До 10 тижня 

10. Іспит 30 балів /30% За розкладом 
сесії 

5.1.2. Критерії оцінювання 
Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 
Практичне заняття 1. < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 

Вимоги щодо Більшість Виконано усі Виконані усі 
завдання не вимог вимоги вимоги завдання, 
виконано або виконано, але завдання. продемонстровано 
виконано із окремі креативність, 
значною складові вдумливість, 
кількістю відсутні або запропоновано 
помилок. недостатньо 

розкрити, 
відсутній 
аналіз інших 
підходів до 
питання. 

власне вирішення 
проблеми. 

Практичне заняття 2. < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 
Вимоги щодо Більшість Виконано усі Виконані усі 
завдання не вимог вимоги вимоги завдання, 
виконано або виконано, але завдання. продемонстровано 
виконано із окремі креативність, 
значною складові вдумливість, 
кількістю відсутні або запропоновано 
помилок. недостатньо 

розкрити, 
відсутній 
аналіз інших 
підходів до 
питання. 

власне вирішення 
проблеми. 

Практичне заняття 3. < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 
Вимоги щодо Більшість Виконано усі Виконані усі 
завдання не вимог вимоги вимоги завдання, 
виконано або виконано, але завдання. продемонстровано 
виконано із окремі креативність, 
значною складові вдумливість, 
кількістю відсутні або запропоновано 
помилок. недостатньо власне вирішення 



розкрити, проблеми. 
відсутній 
аналіз інших 
підходів до 
питання. 

Тестування за 0-3 бали 3-5 балів 5-7 балів 7-10 балів 
опрацьованими Залежить від Залежить від Залежить від Залежить від 
темами (тест кількості кількості кількості кількості вірних 
множинного вибору) вірних вірних вірних відповідей на тест 

відповідей на відповідей на відповідей на 
тест тест тест 

Практичне заняття 4. < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 
Вимоги щодо Більшість Виконано усі Виконані усі 
завдання не вимог вимоги вимоги завдання, 
виконано або виконано, але завдання. продемонстровано 
виконано із окремі креативність, 
значною складові вдумливість, 
кількістю відсутні або запропоновано 
помилок. недостатньо власне вирішення 

розкрити, проблеми. 
відсутній 
аналіз інших 
підходів до 
питання. 

Практичне заняття 5. < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 
Вимоги щодо Більшість Виконано усі Виконані усі 
завдання не вимог вимоги вимоги завдання, 
виконано або виконано, але завдання. продемонстровано 
виконано із окремі креативність, 
значною складові вдумливість, 
кількістю відсутні або запропоновано 
помилок. недостатньо власне вирішення 

розкрити, проблеми. 
відсутній 
аналіз інших 
підходів до 
питання. 

Практичне заняття 6. < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 
Вимоги щодо Більшість Виконано усі Виконані усі 
завдання не вимог вимоги вимоги завдання, 
виконано або виконано, але завдання. продемонстровано 
виконано із окремі креативність, 
значною складові вдумливість, 
кількістю відсутні або запропоновано 
помилок. недостатньо власне вирішення 

розкрити, проблеми. 
відсутній 
аналіз інших 
підходів до 
питання. 

Практичне заняття 7. < 2 бали 2-5 бали 5-7 бали 7 балів 
Вимоги щодо Більшість Виконано усі Виконані усі 



завдання не вимог вимоги вимоги завдання, 
виконано або виконано, але завдання. продемонстровано 
виконано із окремі креативність, 
значною складові вдумливість, 
кількістю відсутні або запропоновано 
помилок. недостатньо 

розкрити, 
відсутній 
аналіз інших 
підходів до 
питання. 

власне вирішення 
проблеми. 

Тестування за 0-3 бали 3-5 балів 5-7 балів 7-10 балів 
опрацьованими Залежить від Залежить від Залежить від Залежить від 
темами (тест кількості кількості кількості кількості вірних 
множинного вибору) вірних вірних вірних відповідей на тест 

відповідей на відповідей на відповідей на 
тест тест тест 

Іспит 0-5 балів 5-15 балів 15-27 балів 27-30 балів 
Здобувач Здобувач Здобувач Здобувач гарно 
недостатньо недостатньо достатньо орієнтується в 
орієнтується орієнтується в орієнтується теоретичному 
в теоретичному в матеріалі, 
теоретичному матеріалі, теоретичному завдання виконані 
матеріалі, завдання матеріалі, 
завдання виконані з завдання 
виконані із помилками виконані 
значними 
помилками 
або не 
виконані 

5.2. Формативне оцінювання: 

№ Елементи формативного оцінювання Дата 
1 Експрес-опитування після вивчення тем 1-2,3-4, 5-7. На кожному практичному 

занятті 
2 Проходження тестування поточного контролю зі 

зворотнім зв'язком з викладачем 
Протягом семестру 

3 Самооцінювання Протягом семестру 
4 Усний зворотний зв'язок від викладача під час занять Протягом семестру 
5 Взаємооці ню вання На практичному занятті 
6 Письмовий зворотний зв'язок на есе, реферати, 

мультимедійні презентації, статі, тези доповідей. 
Останній тиждень навчання 



6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 
Методичне забезпечення 

1. Проблеми захисту прав людини в Україні та світі. Методичні рекомендації 
щодо вивчення дисципліни (курс лекцій). Суми, 2021 р., 65 с. 
2. Проблеми захисту прав людини в Україні та світі. Методичні рекомендації 
щодо проведення семінарських занять. Суми, 2021 р., 22 с. 
3. Проблеми захисту прав людини в Україні та світі. Методичні рекомендації 
щодо виконання самостійної роботи. Суми, 2021 р., 20 с. 
4. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Проблеми захисту прав 
людини в Україні та світі», на платформі Моо(1е, СНАУ, 2020 рік. 
Мр8://с(п. 8паи.е(и.иа/тоо( 1 е/соиг8е/уіе\.р 1р?і(=4393 

Нормативно-правові акти: 
1. Документ Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ. ЦКЬ: 
1 ійр8:/Лу\у\у.о8се.огд/ги/огіі 1 іг/е 1ес1 :юп8/14304 

2. Документ Московского совещания конференции по человеческому 
измерению СБСЕ. ШЬ: Шрв: /Лу\у\у.о8се.огд/і1 1е8/Шоситеп1:8/8/а/ 14314.р(Г 

3. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір 
від 7 листопада 1997 року (Витяг) Бюлетень законодавства і юридичної 
практики України. 2001. № 11. С. 69-77. 

4. Європейська соціальна хартія (переглянута): Міжнародний 
документ ЦКЬ: Ьіїр8://2акоп.гада.£0У.иа/1аЛ8/8ЬоЛ/994_062#Тех1: (дата 
звернення: 07.11.2019) 

5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. ЦКЬ: 
Шр8://2акоп.Лада.£0У.иа/1аЛ8/8ЬоЛ/995_015#Тех1: (дата звернення 08.09.19) 

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 
листопада 1950 р., з поправками, внесеними відповідно до положень 
Протоколів № 11 та № 14 ЦКЬ: Шр:2акоп2.гада.£ОУ.иа/1аЛ8/8ЬоЛ 995_004 

7. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права 
інвалідів) 13 грудня 2006 р. Офіційний вісник України. 2010. 

8. Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 року із змінами, 
внесеними Протоколом від 7 грудня 1953 року. ЦКЬ: 
1іН:р8://2акоп.га(іа.доу.иа/1 а\У8/8Ііо\у/995 161 19. 

9. Конвенція про статус апатридів від 28 вересня 1954 року. 
Офіційний вісник України. 2013. № 51 / № 12. ст. 450. Стор. 447. Ст. 1875. 20. 

10. Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 р. ЦКЬ: 
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Рецензія на робочу програму (силабус) 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма 
(силабус) освітнього компонента 

Так Ні Коментар 

Загальна інформація про освітній компонент є достатньою + 

Результати навчання за освітнім компонентом 
відповідають НРК 

+ 

Результати навчання за освітнім компонентом 
відповідають передбаченим ПРН (для обов'язкових ОК) 

Результати навчання за освітнім компонентом дають 
можливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення 

+ 

Результати навчання стосуються компетентностей 
студентів, а не змісту дисципліни (містять знання, уміння, 
навички, а не теми навчальної програми дисципліни) 

+ 

Навчальна активність (методи викладання та навчання) дає 
змогу студентам досягти очікуваних результатів навчання 

+ 

Освітній компонент передбачає навчання через 
дослідження 

+ 

Стратегія оцінювання в межах освітнього компонента 
відповідає політиці Університету/факультету 

+ 

Передбачені методи оцінювання дозволяють оцінити 
ступінь досягнення результатів навчання за освітнім 
компонентом 

+ 

Навантаження студентів є адекватним обсягу освітнього + 



компонента 

Рецензенти: 

Рекомендовані навчальні ресурси є достатніми для 
досягнення результатів навчання 

Література є актуальною 

Член проектної групи ОНП ЧернадчукТО ' ^ ч 

(назва) (ПІБ) С ^ (підпис) 
Викладач кафедри Запара С.І. 

(НаЗВЗ) (ПІБ) " Г ~ / (їїшпис) 


