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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності», є обов’язковою для вивчення ОПП «Правоохоронна
діяльність» вивчається в третьому семестрі на кафедрі адміністративної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка висококваліфікованих фахівців Державної прикордонної служби України,
які добре обізнані з теоретичними і нормативними положеннями, що стосуються науково-прикладних засад організації діяльності щодо
забезпечення прав і свобод людини, що включає розробку системи наукових поглядів, пропозицій організаційно-правового характеру,
принципово нових підходів, моделей і технологій підвищення ефективності правоохоронної діяльності.
Основне завдання навчальної дисципліни: підвищення загального освітнього рівня слухачів; поглиблення теоретичних знань про
сутність та принципи міжнародного права; дати характеристику елементам, що традиційно складають вчення міжнародного права; розгляд
міжнародно-правових відносин, суб'єктів міжнародного права, їх статус, особливостей окремих галузей міжнародного права; з’ясування
актуальних питань окремих підгалузей міжнародного права; виділення тенденції в міжнародно-правовому регулюванні.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у слухачів в наступних програмних компетентностей:
А) загальні компетентності:
ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК-5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
ЗК-8 Здатність приймати рішення в складних та непередбачуваних умовах.
Б. ) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК-1 Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної
діяльності, реалізовувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності, та розробляти оперативно-службові та
бойові документи;
СК-2 Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості,суспільства, держави в межах виконання своїх
посадових обов’язків;
СК-5 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації у конкретних сферах юридичної діяльності;
СК-6 Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі набуття і
вдосконалення ними професійних навичок;
СК-7 Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних
навичок;
СК-17 Здатність здійснювати дослідження форм і способів застосування спеціальних прийомів і засобів правоохоронної діяльності з
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду;
СК-20 Здатність застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні механізми захисту прав людини в правоохоронній
діяльності та практику Європейського суду з прав людини.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення курсантами наступних програмних результатів навчання:
ПРН-1 Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема під час
публічних виступів, дискусій, проведення занять;
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ПРН-2 Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку,координацію дій угрупованнями військ (сил) під
час виконання завдань захисту державного кордону, організовувати і планувати роботу прикордонно-представницького апарату в інтересах
охорони державного кордону, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади,місцевого самоврядування,
громадськістю з питань правоохоронної діяльності;між підрозділами органу охорони державного кордону, з підрозділами та частинами
інших військових формувань, у тому числі іноземними;
ПРН-8 Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості,суспільства, держави з використанням
ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків;
ПРН-12 Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності;
ПРН-13 Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних,інших джерелах інформації, аналізувати,
об’єктивно оцінювати інформацію та забезпечувати належний рівень інформування підрозділу про сучасний стан й розвиток міжнародних
відносин та сучасний стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу та Україною;
ПРН-20 Викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, розробляти відповідне науково-методичне
забезпечення, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання;
ПРН-21 Здійснювати правове виховання;
ПРН-23 Застосовувати знання міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини для забезпечення
законності і правопорядку з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання
своїх посадових обов’язків.
Досягнення програмних результатів навчання передбачає здатність демонструвати знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та
оцінювання його складових.
ПРН-1 Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема під час
публічних виступів, дискусій, проведення занять;
Знання: історичних передумов виникнення та впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність правоохоронних органів;
поняття та класифікації міжнародно-правових стандартів органів охорони державного кордону; засад адміністративно-правового
регулювання діяльності органів охорони державного кордону, поліції щодо запобігання порушення прав людини; принципів діяльності
органів охорони державного кордону України відповідно до міжнародних стандартів; морально-етичних стандартів діяльності працівників
органів охорони державного кордону щодо підтримки правопорядку на державному кордоні України.
Розуміння: форм і методів адміністративної діяльності органів охорони державного кордону щодо забезпечення ними прав і свобод
людини і громадянина.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби
України.
Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності міжнародним стандартам
правоохоронної діяльності.
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ПРН-2 Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку,координацію дій угрупованнями військ (сил) під
час виконання завдань захисту державного кордону, організовувати і планувати роботу прикордонно-представницького апарату в інтересах
охорони державного кордону, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади,місцевого самоврядування,
громадськістю з питань правоохоронної діяльності;між підрозділами органу охорони державного кордону, з підрозділами та частинами
інших військових формувань, у тому числі іноземними;
Знання: місця Державної прикордонної служби України у механізмі забезпечення прав осіб при перетині державного кордону та
дотримання законодавства України з прикордонних питань.
Розуміння: форм і методів взаємодії органів охорони державного кордону України з іншими правоохоронними органами та
військовими формуваннями в контексті забезпечення дотримання міжнародних стандартів прав людини під час здійснення адміністративних
процедур.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби
України та інших правоохоронних органів.
Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України при її взаємодії з іншими
правоохоронними органами.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону та інших правоохоронних органів на предмет її
відповідності міжнародним стандартам правоохоронної діяльності.
ПРН-8 Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості,суспільства, держави з використанням
ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків;
Знання: історичних передумов виникнення та впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність правоохоронних органів;
поняття та класифікації міжнародно-правових стандартів органів охорони державного кордону; засад адміністративно-правового
регулювання діяльності органів охорони державного кордону, поліції щодо запобігання порушення прав людини; принципів діяльності
органів охорони державного кордону України відповідно до міжнародних стандартів; морально-етичних стандартів діяльності працівників
органів охорони державного кордону щодо підтримки правопорядку на державному кордоні України.
Розуміння: форм і методів адміністративної діяльності органів охорони державного кордону щодо забезпечення ними прав і свобод
людини і громадянина.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби
України.
Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності міжнародним стандартам
правоохоронної діяльності.
ПРН-12 Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності;
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Знання: міжнародних стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних
органів.
Розуміння: форм і методів адміністративної діяльності органів охорони державного кордону щодо забезпечення ними прав і свобод
людини і громадянина.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в правоохоронній діяльності під
час складання індивідуальних правових актів.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби
України.
Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України та складання індивідуальних правових
актів.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності міжнародним стандартам
правоохоронної діяльності, відповідності прийнятих рішень та актів зазначеним стандартам.
ПРН-13 Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних,інших джерелах інформації, аналізувати,
об’єктивно оцінювати інформацію та забезпечувати належний рівень інформування підрозділу про сучасний стан йрозвиток міжнародних
відносин та сучасний стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу та Україною;
Знання: інформації щодо європейських стандартів правоохоронної діяльності, правових актів, які їх визначають та співпраці з
прикордонними підрозділами країн ЄС в контексті забезпечення прав людини і дотримання міжнародних стандартів правоохоронної
діяльності.
Розуміння: форм і методів адміністративної діяльності органів охорони державного кордону щодо забезпечення ними прав і свобод
людини і громадянина при взаємодії із прикордонними підрозділами країн ЄС.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби
України, прикордонного співробітництва із цих питань.
Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України з питань європейських стандартів
правоохоронної діяльності, правових актів, які їх визначають та співпраці з прикордонними підрозділами країн ЄС в контексті забезпечення
прав людини і дотримання міжнародних стандартів правоохоронної діяльності.
Оцінювання: діяльності посадових осіб прикордонних підрозділів України та суміжних держав на предмет відповідності
міжнародним стандартам правоохоронної діяльності.
ПРН-20 Викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, розробляти відповідне науково-методичне
забезпечення, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання;
Знання: історичних передумов виникнення та впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність правоохоронних органів;
поняття та класифікації міжнародно-правових стандартів органів охорони державного кордону; засад адміністративно-правового
регулювання діяльності органів охорони державного кордону, поліції щодо запобігання порушення прав людини; принципів діяльності
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органів охорони державного кордону України відповідно до міжнародних стандартів; морально-етичних стандартів діяльності працівників
органів охорони державного кордону щодо підтримки правопорядку на державному кордоні України.
Розуміння: форм і методів адміністративної діяльності органів охорони державного кордону щодо забезпечення ними прав і свобод
людини і громадянина.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби
України.
Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності міжнародним стандартам
правоохоронної діяльності.
ПРН-21 Здійснювати правове виховання;
Знання: історичних передумов виникнення та впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність правоохоронних органів;
поняття та класифікації міжнародно-правових стандартів органів охорони державного кордону; засад адміністративно-правового
регулювання діяльності органів охорони державного кордону, поліції щодо запобігання порушення прав людини; принципів діяльності
органів охорони державного кордону України відповідно до міжнародних стандартів; морально-етичних стандартів діяльності працівників
органів охорони державного кордону щодо підтримки правопорядку на державному кордоні України.
Розуміння: форм і методів адміністративної діяльності органів охорони державного кордону щодо забезпечення ними прав і свобод
людини і громадянина.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби
України.
Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності міжнародним стандартам
правоохоронної діяльності.
ПРН-23 Застосовувати знання міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини для забезпечення
законності і правопорядку з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання
своїх посадових обов’язків.
Знання: міжнародних та національних стандартів і принципів дотримання прав людини в контексті їх застосування в діяльності
працівників органів охорони державного кордону щодо підтримки правопорядку на державному кордоні України.
Розуміння: форм і методів адміністративної діяльності органів охорони державного кордону щодо забезпечення ними прав і свобод
людини і громадянина.
Застосовування: міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини в правоохоронній діяльності.
Аналіз: змісту міжнародних договорів та угод, які стосуються стандартів правоохоронної діяльності Державної прикордонної служби
України.
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Синтез: досягнень міжнародно-правової доктрини, поняття та категорії визначених нею в контексті застосування її положень з
питань, які виникають у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.
Оцінювання: діяльності посадової особи органів охорони державного кордону на предмет її відповідності міжнародним стандартам
правоохоронної діяльності.
ВИКЛАДАЧІ:
Викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Надія ДЕМЧИК, email : DemNPet@ukr.net.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Правові засади забезпечення національної безпенки
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лабораторія прав людини (526), навчальні аудиторії, мультимедійне забезпечення.

2
3
Усього за
дисципліну
3
3
30
30
10
10
6
6
10
10

реферат

20
20
20
20

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2.
40
40
+
+

Залік

Диференційований залік

Кількість годин

Екзамен

Самостійна робота

-----------------

ІРГР

курсова робота

розрахункове завдання

переклад текстів

Аудиторна робота

конспект з теми

Усього

4
4

-----------------

підсумковий контроль

модульний контроль

контрольна робота

рольові ігри

семінари

лабораторні заняття

практичні заняття

групові вправи

групові заняття

лекції

90
90

Усього аудиторних занять

Загальна

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

Індивідуальна робота

9
Шифр
ЗК-1
ЗК-5
ЗК-8

СК-1
СК-2
СК-5
СК-6
СК-7
СК-17
СК-20

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Компетентність
Методи контролю
Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
Здатність приймати рішення в складних та непередбачуваних умовах
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовуватинормативно- МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовуватинорми МК4.1; МК4.2.
матеріального та процесуального права у професійній діяльності, тарозробляти
оперативно-службові та бойові документи
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості,суспільства, МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
держави в межах виконання своїх посадових обов’язків
МК4.1; МК4.2.
Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації у конкретних
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
сферах юридичної діяльності
МК4.1; МК4.2.
Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок
МК4.1; МК4.2.
Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
набуття і вдосконалення ними професійних навичок
МК4.1; МК4.2.
Здатність здійснювати дослідження форм і способів застосування спеціальних
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
прийомів і засобів правоохоронної діяльності з урахуванням вітчизняного та
МК4.1; МК4.2.
зарубіжного досвіду
Здатність застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні механізми
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
захисту прав людини в правоохоронній діяльності та практику Європейського суду з МК4.1; МК4.2.
прав людини

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр
Компетентність
Методи навчання
Оцінювання
Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2. МК4.1; МК4.2.
ПРН 1
зокрема під час публічних виступів, дискусій,
проведення занять
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ПРН -2

ПРН -8

ПРН -12

ПРН -13

ПРН -20
ПРН -21
ПРН -23

Координувати діяльність суб’єктів забезпечення МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
публічної безпеки і порядку,координацію дій МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2. МК4.1; МК4.2.
угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань
захисту державного кордону, організовувати і
планувати роботу прикордонно-представницького
апарату в інтересах охорони державного кордону, а
також здійснювати взаємодію з представниками інших
органів виконавчої влади,місцевого самоврядування,
громадськістю
з
питань
правоохоронної
діяльності;між
підрозділами
органу
охорони
державного кордону, з підрозділами та частинами
інших військових формувань, у тому числі
іноземними
Забезпечувати законність та правопорядок, захист МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
прав та інтересів особистості,суспільства, держави з МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2. МК4.1; МК4.2.
використанням ефективних методів й засобів
забезпечення публічної безпеки і порядку в межах
виконання своїх посадових обов’язків
Надавати кваліфіковані юридичні висновки й МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
консультації в конкретних сферах юридичної МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2. МК4.1; МК4.2.
діяльності
Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
літературі, базах даних,інших джерелах інформації, МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2. МК4.1; МК4.2.
аналізувати, об’єктивно оцінювати інформацію та
забезпечувати
належний
рівень
інформування
підрозділу про сучасний стан й розвиток міжнародних
відносин та сучасний стан й розвиток відносин між
країнами Європейського Союзу та Україною
Викладати юридичні дисципліни на високому
теоретичному й методичномурівні, розробляти
відповідне
науково-методичне
забезпечення,
впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби
навчання
Здійснювати правове виховання
Застосовувати знання міжнародних та національних
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стандартів і принципів дотримання прав людини для
забезпечення
законності
і
правопорядку
з
використанням оптимізованих методів й засобів
забезпечення публічної безпеки і порядку в межах
виконання своїх посадових обов’язків

12
№
тем
и
1

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Найменування теми

4

Номери, вид занять та кількість
годин
1
2
3
4 5 6 7
Л2
Сз2

4

Л2

Сз2

8

Л2

Пз4

Сз2

6

Л2

Пз2

Сз2

Відповідальність за порушення
міжнародно-правових
стандартів захисту прав людини
Диференційований залік

4

Л2

Сз2

4

Дз4

Всього

30

2

3

4

Міжнародно-правові та європейські
стандарти захисту прав людини та
діяльності правоохоронних органів
Проблеми імплементації міжнародних
стандартів
у
сфері
запобігання
неналежному
поводженню
щодо
фізичної
особи
у
діяльності
правоохоронних органів
Проблеми дотримання міжнародних
стандартів прав людини під час
здійснення адміністративних процедур
органами Державної прикордонної
служби України
Міжнародні стандарти у сфері міграції

5

Кількість
годин

Місяці

3

5
Всього

Номери тем, занять
та кількість годин

Кількість
годин

1/1Л(2);
1/2Сз(2)

4

2/1Л(2);
2/2Сз(2)

4

31Л(2);
3/3Пз(4);
3/2Сз(2)

8

4/1Л(2);
4/2Пз(2);
4/3Сз(2)
5/1Л(2);
5/2Сз(2)

6

Дз(4)

4

4

30
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
Види
Кількі№
занянавчальних
сть
теми
ття
занять, завдань
годин
1
2
3
4

1.

13
1

2

лекція

2

самостійна
робота

5

семінар

2

2.

15

1

лекція

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

5

7

2 курс
3семестр
Міжнародно-правові та європейські стандарти захисту прав людини та
діяльності правоохоронних органів
Сучасні міжнародні норми, що регламентують права людини та їх
захист
1. Діяльність міжнародних організацій із захисту прав людини.
2. Захист прав людини на регіональному рівні.
3. Захист прав людини під час військових конфліктів.
4.Провові основи забезпечення
гендерної рівності та протидій
дискримінації на міжнародному рівні.
1. Статут Організації Об'єднаних Націй та права людини
2. Загальна Декларація прав людини та її значення
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.
5.Історія походження міжнародних стандартів у сфері прав людини.
6.Становлення міжнародного механізму захисту прав людини на
європейському та міжнародному рівнях.
Проблеми захисту прав людини на універсальному та регіональному
рівнях. Міжнародні засади діяльності правоохоронних органів
1. Міжнародно-правові акти з питань захисту прав людини.
2. Діяльність міжнародних організацій із захисту прав людини.
3. Захист прав людини на регіональному рівні.
4. Захист прав людини під час військових конфліктів.
5. Міжнародні стандарти діяльності правоохоронних органів.
Проблеми імплементації міжнародних стандартів у сфері
запобігання неналежному поводженню щодо фізичної особи у
діяльності правоохоронних органів.
Міжнародні стандарти поводження з особами, яких затримано
правоохоронними органами або взято під варту.

1.1; 1.2; 1.6.;
1.7.; 1.8.; 1.9.;
1.10.; 2.1.; 2.2.;
2.3.; 3.1.; 3.3.;
3.10.

1.1; 1.2; 1.6.;
1.8.;1.11; 1.13.;
2.2.;3.1.

14

2

самостійна
робота

7

семінар

2

3.

22

1

лекція

2

самостійна
робота

10

1. Загальні засади поводження із затриманою особи згідно норм
міжнародного права.
2. Основні гарантії проти жорстокого поводження із затриманими особами.
3. Міжнародні стандарти щодо допиту затриманої особи.
4. Особливості запобігання неналежному поводженню щодо затриманих
неповнолітніх осіб.
5. Вимоги щодо документування затримання особи та тримання під вартою
поліцією.
6. Стандарти щодо матеріальних умов тримання осіб у поліції.
7. Міжнародні стандарти ефективного розслідування
неналежного поводження із затриманими особами.
8. Права затриманої особи згідно норм міжнародного права.
1. Роль суду і прокуратури у сфері запобігання неналежному поводженню
Статут Організації Об'єднаних Націй та права людини
Мінімальні стандарти належного поводження: аналіз національного та
міжнародного досвіду.
1. Загальні засади поводження із затриманою особи згідно норм
міжнародного права.
2. Матеріально-технічні умови тримання затриманих осіб .
3. Права затриманої особи згідно норм міжнародного права.
4. Сучасні стандарти належного поводження із затриманими та
заарештованими особами в практиці Європейського суду з прав людини.
Проблеми дотримання міжнародних стандартів прав людини під
час здійснення адміністративних процедур органами Державної
прикордонної служби України.
Дотримання міжнародних стандартів прав людини посадовими
особами органів охорони державного кордону
1. Юридичні гарантії прав людини і громадянина під час здійснення
адміністративних процедур органами ДПСУ: заходів адміністративного
забезпечення, провадження у справах про адміністративні правопорушення,
заходів щодо примусового повернення або примусового видворення.
2. Міжнародне право та національне законодавство щодо забезпечення прав
людини у зоні ООС.
1. Права та свободи осіб, які затримані та видворяються персоналом
Державної прикордонної служби України.

1.1; 1.2; 1.4.;
1.11.; 1.12.;
2.1.; 2.2.; 2.3.;
3.4.; 3.6.; 3.7.
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2

практичне
заняття

4

3

семінар

4

4.

20
1

2

лекція

2

самостійна
робота
Практичне
заняття

10

семінар

2

2

2. Права особи, яка звернулася щодо визнання її біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту.
3. Європейські та міжнародні стандарти в сфері судочинства
Адміністративні стягнення, порядок їх накладення
1. Особливості та порядок накладення адміністративних стягнень.
2. Виконання завдань та вирішення задач.
Основні засади дотримання прав особи при здійсненні адміністративних
процедур органами Державної прикордонної служби України.
1. Захист прав і свобод людини на міжнародному та європейському рівні.
2. Конституційні права, свободи людини і громадянина за Конституцією
України.
3. Юридичні гарантії прав людини і громадянина під час здійснення
адміністративних процедур: заходів адміністративного забезпечення,
провадження у справах про адміністративні правопорушення, заходів щодо
примусового повернення або примусового видворення.
4. Особливості забезпечення прав людини у зоні антитерористичної
операції.
Міжнародні стандарти у сфері міграції.
1.1; 1.2; 1.4.;
Дотримання прав людини в міграційній сфері
1. Міжнародні стандарти проведення процедур примусового повернення та 1.11.; 1.12.;
2.1.; 2.2.; 2.3.;
примусового видворення.
3.4.; 3.6.; 3.7.
2. Міжнародно та національно-правові основи здійснення реадмісії.
3. Міжнародно-правове регулювання статусу біженця: права біженця за
міжнародним правом.
1. Європейські та міжнародні стандарти в сфері судочинства
Практичні особливості дотримання прав іноземців під час здійснення
адміністративних процедур органами Державної прикордонної служби
України.
1. Міжнародно-правові акти з питань дотримання прав осіб у діяльності
ДПСУ.
2. Практичні завдання.
Дотримання прав людини в міграційній сфері
1. Міжнародні стандарти проведення процедур примусового повернення та
примусового видворення.

16

лекція

2

2. Міжнародно та національно-правові основи здійснення реадмісії.
3. Міжнародно-правове регулювання статусу біженця: права біженця за
міжнародним правом.
Відповідальність за порушення міжнародно-правових
стандартів захисту прав людини
Відповідальність за порушення прав людини за міжнародним правом
громадянства
1. Визначення відповідальності держав за порушення прав людини на
універсальному та регіональному рівні
2. Відповідальність фізичних осіб та службових осіб правоохоронних
органів за порушення прав і свобод людини

самостійна
робота

8

1. Міжнародні інституції з питань притягнення до відповідальності
суб’єктів міжнародного права.

семінар

2

Відповідальність за порушення прав людини за міжнародним правом
громадянства
1. Визначення відповідальності держав за порушення прав людини на
універсальному та регіональному рівні
2. Відповідальність фізичних осіб та службових осіб правоохоронних
органів за порушення прав і свобод людини
3. Підсумкове тестування з навчальної дисципліни

Реферат
Диференційований залік
Разом за 3 семестр

20
4
90

Усього за дисципліну

90

5.

16
1

2

1.1; 1.2; 1.3.;
1.4.; 1.5.; 1.6.;
1.7.; 1.8.; 1.9.;
1.10.; 1.11.;
1.12.; 2.1.; 2.2.;
2.3.; 3.4.; 3.6.;
3.7.
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ОЦІНЮВАННЯ
здійснюється
відповідно

Поточне
рубіжне
та
підсумкове
оцінювання
до
положення
https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Слухачи, які пропустили більше 30% з тих занять, де
було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли слухач не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо слухач
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, слухачу (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку слухач (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної
відповідальності.Нормативно-правове
забезпечення:
https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
МН.1.1.
МН.1.2.
МН.1.3.
МН.1.4.

МН.1.5.

МН.2.1.
МН.2.2.
МН.2.3.

МН.3.1.
МН.3.2.
МН.3.3.

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота, пробні вправи,
творчі вправи, усні вправи, практичні вправи, графічні
вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний,
репродуктивний,
евристичний,
дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання через
науково-дослідну роботу)
Неімітаційні
(групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод
«ХОБО», активні види лекційних і семінарських занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

Шифр
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5
МК 1.6
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

