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завдання

мета 

кількість кредитів ЄКТС:4

120 загальна кількість годин

40 аудиторних годин

14 лекції

 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.

 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.

14 семінарські заняття

12 практичні

1 модульний контроль

80 самостійна робота



7
Права і свободи людини та
механізм їх забезпечення.
Свобода та особиста
недоторканість.
Заборона катування,
жорстокого поводження.
Правова приватність та захист
персональних даних.
Свобода мирних зібрань
Особливості захисту і
дотримання прав окремих
категорій людей.
Гендер та гендерна рівність в
підрозділах Національної поліції
України. 

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.

ЛЕКЦІЇ
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.



 
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.
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