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262 Правоохоронна діяльність 262 Правоохоронна діяльність 



ПРЕДСТАВЛЯЄМО ВАМ  

НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ  

 

«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» 

 

Викладається у третьому семестрі 

(рівень вищої освіти – другий 

(магістерський)) 

 

спеціальність 262 «Правоохоронна 

діяльність»; 

 галузь знань 26 «Цивільна безпека») 



Опис навчальної дисципліни 
 

• заочна форма навчання 

 

• Кількість кредитів ЄКТС: 4 

• - загальна кількість годин: 

120 

• - з них аудиторних годин: 12 

• - лекції: 6 

• - семінарські заняття: 6 

• - самостійна робота: 108 

 

• Вид контролю: залік 



КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

•Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс 

якісно однорідних суспільних відносин, що існують у сфері соціального 
забезпечення осіб, які зазнали соціального ризику (соціально-
забезпечувальні відносини), а також пов'язані з ними процедурні та 
соціально-страхові відносини. 

•Метою  викладання дисципліни “Соціальний захист працівників 

правоохоронних органів” є охоплення всього комплексу правового 
регулювання трудових відносин працівників органів правопорядку і 
відносин у сфері їх правового та соціального захисту; орієнтування в 
нормативних актах, що діють в Україні та регулюють ці відносини; 
використання понятійного апарату, розробленого теорією держави і 
права, трудовим, цивільним, адміністративним, кримінальним правом та 
правом соціального забезпечення, і в той же час надання конкретного, 
передусім, правового матеріалу для таких узагальнень.  

•Основні завдання дисципліни полягають у тому, щоб магістранти 

оволоділи матеріалом з дисципліни, яка покликана допомогти 
ознайомитися з загальними і специфічними питаннями соціального  
захисту. 

 



МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ» 

 
 

 

•Цивільне право 

• Трудове право 

•Конституційне право 

• Медичне право. 



ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Заняття проводяться у формі 

• лекцій  

• семінарських занять 

Методи навчання:  

• пояснювально-ілюстративний 

•  репродуктивний 

• проблемно-пошуковий та  

• дослідницький  



Методи та критерії оцінювання для 

заочної форми навчання 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої 

освіти до виконання конкретної роботи в залежності від обраної форми 

завдання. Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по засвоєнню 

навчальної дисципліни здійснюється посеместрово, тобто підсумкова 

кількість балів, яку необхідно набрати для того, щоб отримати 

позитивну оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. Підсумкова 

оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньоарифметична 

результатів засвоєння окремих залікових модулів, або за результатами 

екзамену (заліку). Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова оцінка множиться 

на коефіцієнт 20. Результати підсумкового контролю, перераховані в 

бали, заносяться науково педагогічним працівником в заліково-

екзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план слухача за 

шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою. 


