
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛІЦІЇ 

1. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

2. Інформація про 

викладача: 

Андрієнко Ірина Святославівна - кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Цивільний процес, право соціального забезпечення  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 237, тел. (050) 391 58 35 Viber, 

Telegram, електронна адреса: airene2014@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

4. Форма навчання:  Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни: 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі: 

Викладається у другому семестрі   на першому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Правовий та соціальний захист працівників 

правоохоронних органів є невідємною складовою 

трудового права та права соціального забезпечення в 

цілому, що розглядаються як самостійны галузы, якы 

регулюють одну з найважливіших сфер суспільних 

відносин – відносини щодо правового захисту та 

соціального забезпечення осіб, що проживають на 

території держави. 

     Метою викладання навчальної дисципліни є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти  із правовими 

засадами реалізації правового та  на соціального захисту 

працівників поліції; закріплення теоретичних знань щодо  

особливостей та напрямків правового регулювання 

соціално-забезпечувальних правовідносин; оволодіння 

навичками вирішення практичних ситуації у сфері 

соціального забезпечення. 



9. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

 «Конституційне право», «Право соціального 

забезпечення», «Трудове право», «Цивільне право», 

«Житлове право»,  «Цивільний процес», 

«Адміністративний процес». 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

11. Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

               Система оцінювання передбачає 

накопичення 100 балів з кожної навчальної дисципліни, 

які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

 знати: сутність правового та соціального забезпечення 

працівників правоохоронних органів; поняття та види 

суб’єктів правоохоронної діяльності, їх правовий статус; 



правову основу соціального захисту працівників органів 

правопорядку; передбачені законодавством соціальні 

гарантії, компенсації і пільги працівникам органів 

правопорядку; органи, які здійснюють соціальне 

забезпечення; правовідносини у сфері соціального 

забезпечення; поняття та умови призначення пенсії за 

вислугу років та пенсії по інвалідності; формування 

фондів, відносини з приводу надання соціальних пільг чи 

соціального обслуговування. 

вміти: володіти понятійно-категоріальним апаратом 

права соціального забезпечення; правильно 

застосовувати норми права соціального забезпечення до 

конкретних правових відносин; тлумачити чинне 

законодавство; складати правові документи з питань 

соціального захисту; аналізувати тенденції юридичної 

практики; обґрунтовано вирішувати питання реалізації 

норм права соціального забезпечення на практиці. 

  

 

14. Основні інформаційні 

джерела: 

1. Губарєв С. В. Роль Європейської соціальної хартії у 

формуванні права соціального забезпечення України // 

Права та обов’язки людини у сучасному світі: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2013 

- С.48- 52.  

2. Кучма О.Л. Право соціального забезпечення 

України: / О. Л. Кучма, Л. М. Сіньова; Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка. Київ : Маслаков, 2019. 306 с.  

3. Право соціального забезпечення в Україні: 

підручник / Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, С. М. Прилипко 

та ін.; за заг. ред. Т. А. Занфірової, С. М. Прилипка, О. М. 

Ярошенка. 2-ге вид. перероб. і доповн. Харків : ФІНН, 

2012. 640 с.  

4. Право соціального забезпечення України: підручник 

/ [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. 

П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 4-те 

вид., перероб. і допов. Київ : Ін Юре, 2014. 476 с.  

5. Право соціального забезпечення: підручник / [О. М. 

Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл. 

–кор. НАПрН України О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2019. 374 с. 
 

 

 


