
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В  ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ  

1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції 

2.Інформація про 

викладача. 

Томіна Вікторія Юріївна  

кандидат юридичних наук, доцент. 

Стаж роботи – 15 років. Стаж науково-педагогічної 

роботи у закладах вищої освіти – 9 років. Має публікації 

в міжнародних наукометричних базах Scopus Web of 

Science. Має сертифікати підвищення кваліфікації та 

проходила стажування в Департаменті дотримання прав 

людини НПУ. 

 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у 6  семестрі на 3 році навчання для денної 

форми навчання та у 8 семестрі на 4 році навчання  для 

заочної форми навчання . 

 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

4 

 

120 

 

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

 Метою вивчення дисципліни «Забезпечення прав 

людини в діяльності поліції» є аналіз та формування у 

здобувачів вищої освіти  знань законодавства, що 

регулює основні засади забезпечення прав людини у 

діяльності поліції. 

Завдання дисципліни є поглибити і закріпити 

знання, одержані здобувачами на лекційних, 

семінарських заняттях, практичних заняттях та в 

процесі самостійної роботи над навчальною і науковою 

літературою, прищепити їм навички пошуку, 

узагальнення та критичного аналізу навчального 

матеріалу, уміння висувати і захищати свої погляди з 

питань, що розглядаються. 

 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Конституційне право, Кримінальне право, Міжнародне 

право, Поліцейська діяльність, Адміністративне право 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 



 

 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 11.Форми 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:  предмет, мету вивчення, завдання й значення 

курсу; поняття прав і свобод людини і громадянина; 

основні права і свободи людини і громадянина, їх місце 

у правовому статусі особистості; поняття загальних та 

юридичних прав і свобод людини і  громадянина; 

систему державних органів у забезпеченні прав і свобод 

людини; систему Національної поліції у забезпеченні 

прав людини; призначення та роль поліцейських у 

механізмі забезпечення прав людини; особливості 

забезпечення прав і свобод людини у діяльності поліції. 

Уміти: аналізувати зміст Конституції України та 

інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина у діяльності поліції ; 

користуватися правовими джерелами у сфері захисту та 

дотримання прав людини у діяльності поліції, 

коментарями і роз’ясненнями при вирішенні конкретних 

питань, що виникають під час забезпечення прав людини 

у діяльності поліції; застосовувати на практиці набуті 

знання механізму захисту та дотримання прав людини у  

діяльності поліції; опрацювати рішення Європейського 

суду з прав людини. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Біденко Ю.М. Свобода мирних зібрань: демократичне 

значення, нормативно-правове регулювання та проблема 

реалізації в Україні. Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія 

«Питання політології». 2013. № 2. С. 94-103. 

2. Боняк В. О. Органи охорони правопорядку України в 

сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект: 

монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, Ліра ЛТД, 2015. 372 с. 

3.Денисюк Д. Завдання національної поліції України: 

проблеми законодавчого закріплення. Підприємництво, 

господарство і право.  2016.   № 8. С. 100-104. 

4.Борденюк В. І. Уповноважений верховної ради України 

з прав людини у механізмі контролю за додержанням 

прав і свобод людини.  Захист прав людини: 

міжнародний та вітчизняний досвід : матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 

16 трав. 2019 р.).  Київ : Національна академія 

прокуратури України, 2019. С. 88-97 

5. Буроменський М. В., Стешенко В. М., Куць В. Г. 

Міжнародний і національний захист прав людини та 

права біженців : навч. посіб. / за ред. М. В. 

Буроменського. Київ: УВКБ ООН, 2014. 160 с. 

6. Гаврильців М. Т.  Права людини та гарантії їх 

реалізації у системі соціальних цінностей держави. 

Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід 



 

 

: матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 16 трав. 2019 р.).  Київ : 

Національна академія прокуратури України, 2019. С. 

139-145  

7. Гарасимів О. І., Гук Р. І. Проблеми правової 

регламентації понять «житло» та «інше володіння 

особи» за чинним законодавством України. Захист прав 

людини: міжнародний та вітчизняний досвід : матеріали 

І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 

16 трав. 2019 р.).  Київ : Національна академія 

прокуратури України, 2019. С. 153-155 

8. Забезпечення прав людини у правоохоронній 

діяльності : навч. посібник. –2-е вид. перероб. і доп. / 

Кол. авт.; за ред. д.ю.н., доц. В.О. Боняк. Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2018. 260 с. 

9. Захист та дотримання прав людини в діяльності 

правоохоронних органів: Навчальний посібник М.В. 

Корнієнко, А.І. Берендєєва В.Ю. Томіна Одеса, 2021.–

141 с. 

10. Дотримання прав в діяльності органів Національноі ̈

поліціі:̈ Навчальний посібник О.В. Ковальова, А.І. 

Берендєєва, А.Г. Пишна, В.Ю. Томіна Одеса, 2020.–180 

с.  

 

 
 

 
 


