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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ*  

Ступінь вищої освіти бакалавр   

Освітня програма Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

 

Спеціальність Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

 

Рік навчання, семестр 8 семестр  

Кількість кредитів 3 кредити  

Лекції: 14 год./ 2 год.  

Практичні  заняття: 16 год./ 6 год.  

Самостійна робота: 60 год.  

Курсова робота:   

Форма навчання денна/заочна  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

 

Мова викладання українська  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА*  

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА  

 

Міщук Інна Володимирівна, к.ю.н., доцент, 
професор  кафедри конституційного 

права та галузевих дисциплін 

 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9C%D1%96
%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D0%BD%D
0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%
D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0  

 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Міщук_Інна_Володимирівна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Міщук_Інна_Володимирівна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Міщук_Інна_Володимирівна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Міщук_Інна_Володимирівна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Міщук_Інна_Володимирівна


3 

 

ORCID http://orcid.org/0000-0002-1491-161X   

Як комунікувати  i.v.mishchuk@nuwm.edu.ua  

Вікіситет       https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/ Давнюк_Юлія_Валеріївна  

ORCID  

ПРОФАЙЛ 

АСИСИТЕНТА 

 
Як комунікувати 

 

 

 
 

https://y.v.hradyska@nuwm.edu.ua 

тел. 0988606387 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 
 

  

Компетентності 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу.  

2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово.  

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. К05. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел.  

6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

7. Здатність працювати в команді.  

8. Здатність працювати автономно. 

9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

 

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0002-1491-161X&authorId=57214799148&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0002-1491-161X&category=orcidLink
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10. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

 

Програмні 

результати 

навчання 

1. Вільно спілкуватися з професійних проблем 

державною та іноземною мовами усно і письмово, 

обговорювати результати професійної діяльності з 

фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію 

з дискусійних питань.  

2. Розуміти основні принципи і завдання технічної та 

екологічної безпеки об’єктів електротехніки та 

електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень.  

3. Розуміти значення традиційної та відновлюваної 

енергетики для успішного економічного розвитку країни.  

4. Розуміти принципи європейської демократії та поваги 

до прав громадян, враховувати їх при прийнятті рішень.  

5. Розуміти та демонструвати добру професійну, 

соціальну та емоційну поведінку, дотримуватись 

здорового способу життя.  

6. Знати вимоги нормативних актів, що стосуються 

інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, 

охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, 

враховувати їх при прийнятті рішень.  

 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

 

   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 

здатність до навчання, комунікаційні якості,  

навички письмового спілкування, налагоджувати 

контакти з незнайомцями, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та прийняття рішення та 

інші. 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблиці  
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Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

 

Вивченню даної дисципліни передує: українська мова, 

іноземна мова, українська державність і культура, 

конституційне право. 

 

 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання:   
-індивідуальних завдань дослідницького характеру,  

- написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу; 

-написання та опублікування тез; 

-  участь у круглих столах. 

 

Інформаційні 

ресурси 

1. Білозьоров Є. В. Правозахисна функція держави: 

сутність та механізм здійснення в Україні : [монографія] 

/ Є. В. Білозьоров, В. І. Вишковська. – К. : ФОП Кандиба Т. 

П., 2015. – 168 с  

2. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. 

юрид. вищ. навч. 301 302 закл. / [М. В. Цвік, О. В. 

Петришин, Л. В. Авраменко та ін.] ; за ред. докт. юрид. 

наук., проф. акад. АПрН України М. В. Цвіка, докт. юрид. 

наук., проф. акад. АПрН України О. В. Петришина. – Х. : 

Право, 2011. – 584 с.  

3. Закон України «Про громадянство» від 18 січня 2001 

р. № 2235-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

джерела : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.  

4. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 

2015 р. № 580- VIII [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до джерела : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19.  

5. Закон України «Про основи національної безпеки 

України» від 19 червня 2003 р. № 964-IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до джерела : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15  

6. Інститут юридичної відповідальності у 

демократичних правових системах : [монографія] / [Н. М. 

Оніщенко, Т. І. Тарахонич, Н. М. Пархоменко та ін.] ; за 

заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка, 2009. – 

216 с  

7. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 

254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
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джерела : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр  

8. Петришин О. В. Демократія як основоположний 

принцип сучасного конституційного ладу України / О. В. 

Петришин // Право України. – К., 2013. – № 8. – 365 с.  

9. Правова доктрина України : у 5 т. Т. 1. 

Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. 

Тацій, О. Д. Святоцький та ін. ; за заг. ред. О. В. 

Петришина. – Х. : Право, 2018. – 976 с.  

10. Конституційно-правові засади становлення 

української державності : монографія / за ред. В. Я. Тація, 

Ю. М. Тодики. – Х. : Право, 2013. – 328 с.  

11. Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. 

Професійні та суспільні погляди / А. О. Селіванов. – К. : 

УАІД «Рада», 2009. – 560 с.  

12. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий 

вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О. В. 

Скрипнюк. – К. : Логос, 2006. – 368 с.  

13. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 

1998. – Т. 2. – 741 с.  

14. Проблеми реалізації прав і свобод людини та 

громадянина в Україні: монографія / кол. авторів, за аг. 

Ред.. Н.М.Оніщенко, О.В.Зайчука. – К.: Наукова думка, 

2007. – 424с.;  

15. В.Г.Горник, С.О.Кравченко Взаємодія держави та 

громадянського суспільства у запобіганні корупції як 

чинник національної безпеки // Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія : Державне управління. - 2018. - Т. 29(68), № 3. - С. 

123-130. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_3_25  

16. Громадянське суспільство: політичні та соціально-

правові проблеми розвитку / за ред. М. П. Требіна. – Х. : 

Право, 2013. – 536 с.  

17. Основи демократії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / за заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, 

Акад. пед. наук України, Укр.-канад. проект "Розбудова 

демократії", Ін-т вищ. освіти. - Вид. 2-ге, стер. - К. : Вид-

во "Ай-Бі", 2004. - 668 с.  

18. Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини 

в Україні та в окремих іноземних країнах / Т. Ярошевська. 

// Право України. – 2010. – № 11. – С.84-89.  

19. Трубников В. М. Історія формування прав і свобод 
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людини і громадянина / В. М. Трубников // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна № 988. Серія : «Право». – Х.: ХНУ, 2011. – 

Випуск № 10. – С.292-296. 

20. Глухарева Л. И. Понятие прав человека: теоретико-

правовое и социогуманитарное определение [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pvlast.ru/img/pdf2004-4/6.pdf  

21. Рабінович П. Основоположні права людини: терміно-

поняттєвий інструментарій дослідження та викладання / 

П. Рабінович // Право України. – 2015. – № 2. – С. 9-23.  

22. Глухарева Л. И. Права человека в современном мире 

(социальнофилософские основы и государственно-

правовое регулирование). – М. : Юристъ, 2003. – 304 с  

23. Рабінович П. М. Європейська Конвенція з прав 

людини : проблеми національної імплементації 

(загальнотеоретичні аспекти) / П. М. Рабінович, Н. М. 

Раданович. – Львів : Астрон, 2002. – Вип. 4. – С. 58. – 

(Серія 1. Дослідження та реферати).  

24. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс].-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text  

25. Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права від 16 грудня 1966 року [Електронний ресурс]-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text 

26. Цивільний Кодекс України [Електронний ресурс] : 

CD-версия “Инфодиск”, 2015. – № 12. – декабрь.  

27. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-

ІІІ // Голос України. – 2001. – № 107. – 19 черв. – С. 5–20  

28. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

[http://yuristonline.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/dergh_

bud/30.php].  

29. Савенко М. Д. Конституційний Суд і омбудсман у 

державному механізмі захисту прав і свобод людини і 

громадянина / М. Д. Савенко // Вісник Конституційного 

Суду України. – 2020. – № 1. – С. 72.  

30. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 

254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/ laws/ 

main.cgi?nreg=254%EA%2F96%E2%F0#Fin  

31. Волинка К.Г. Забезпечення прав і свобод особи в 

Україні: теоретичні і практичні аспекти / К.Г. Волинка // 
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Право України. – 2000. – № 11. – С. 30–33. 

32. Волинка К.Г. Механізм забезпечення прав і свобод 

особи: питання теорії і практики : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень» / К.Г. 

Волинка. – К., 2000. – 16 с. – С. 7.  

33. Ткачук Л.В. Правозахисні гарантії прав і свобод 

людини та механізм їх реалізації в Україні: 

загальнотеоретична характеристика / Л.В. Ткачук // 

Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3 . – 

С. 73–77. – С. 76  

34. Маляренко В.Т. Про межі судового контролю за 

додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього 

розслідування кримінальної справи / В.Т. Маляренко, П.П. 

Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. – 2001. –№ 

2. – С. 39. 

35. Святоцький О.Д. Адвокатура в юридичному 

механізмі захисту прав громадян (історико-правове 

дослідження) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / 

Святоцький Олександр Дмитрович. – К., 1994. – 281 с. – С. 

4.  

36. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон 

України від 05 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. 

– 2012. – № 62. – Ст. 2509.  

37. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (основи 

юридичної діяльності: теоретичні і деонтологічні аспекти): 

наук.-метод. посіб. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – К.: 

Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 

376 с. – С. 242.  

38. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон 

України від 05 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. 

– 2012. – № 62. – Ст. 2509.  

39. Майданник О.О. Інститут омбудсмана у механізмі 

забезпечення прав людини в Україні / О.О. Майданник // 

Адвокат. – 2010. – № 7. – С. 12–16. – C. 12. 

40. Хальота А.І. Щодо захисту конституційних прав 

людини шляхом звернення до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини / А.І. Хальота // Право 

України. – 2000. – № 3. – С. 31–34. – С. 32.  

41. Темченко В.І. Верховенство права у практиці 

Євросуду та Конституційного суду України / В.І. 

Темченко // Наукові записки НаУКМА. – 2007. – Т. 64: 

Юридичні науки. – С. 15–20.  
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42. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.  

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності.  

     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 

Вимоги до 

відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 

поважну причину то студенту не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття.  

   Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
    

      При об’єктивних причинах пропуску занять, 

студенти можуть самостійно вивчити пропущений 

матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
   

Неформальна та       Студенти мають право на перезарахування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
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інформальна 

освіта 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 

зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

 
ДОДАТКОВО 

 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 

     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами.  

     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja  

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 
 

Оновлення*  За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень у галузі трудового права. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі трудового права. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
  

Навчання осіб з 

інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

     - 

Інтернаціоналізаці

я 

Електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki 

Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-

v-dopomohu-avtoram 

База періодичних видань: 

https://www.scimagoir.com/ 

Електронний каталог: 

http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

Можливості доступу до електронних ресурсів та 

сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-

mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 14 год / 2 год Прак. 16 год / 6 год Самостійна робота  год 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН11 

 
Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і 

письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, 
аргументувати свою позицію з дискусійних питань. 

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці-

схеми, консультації 

Методи та технології 

навчання 

Міні-лекції, презентації, тренінги, 

обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження, мозковий штурм  

 

Засоби навчання  

Технічні засоби, Мльтимедійні засоби, 

бібліотечні фонди, інтернет ресурси 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН12 

Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки 

об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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рішень.  

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 

проекти, практичні заняття, індивідуальні 

консультації 

Методи та технології 

навчання 

Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 

дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 

Проблемна лекція, лекція візуалізація 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 

Розуміти принципи європейської демократії та поваги до 

прав громадян, враховувати їх при прийнятті рішень.  

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись 

на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), Практичні заняття, дискусії, 

таблиці-схеми, проект , індивідуальні 

консультації,  тести, презентації, моделювання  

Методи та технології 

навчання 

Міні-лекції, презентації, тренінги, 

обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження, проблемно-пошукавий метод, 

навчальна дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали, інтернет 

ресурс 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН15 

Розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та 

емоційну поведінку, дотримуватись здорового способу життя.  

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Створювати та оформляти завдання у вигляді 

презентацій та слай-шоу, дискусії, таблиці-

схеми, проект 

Методи та технології 

навчання 

Міні-лекції, презентації, тренінги, 

обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження, дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16 
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Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту 
інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, 

враховувати їх при прийнятті рішень. 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись 

на групи (кількість осіб залежить від описаної 

ситуації), таблиці-схеми, проекти, 

індивідуальні консультації 

Методи та технології 

навчання 

Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 

ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання –  балів,  ---

-        с.р.,  

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань модуль 1-2:  40 

балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 

балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 

модуль 1, модуль  2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

I. *для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 

(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1: Основи державності: роль та значення держави  

Результа

ти 

навчанн

я 

 

РН 11, 

РН12 

Кількі

сть 

годин

: 

лекції 

– 2 

практ. 

- 4 

Література: 

1. Білозьоров Є. В. 

Правозахисна функція 

держави: сутність та 

механізм здійснення в Україні 

: [монографія] / Є. В. 

Білозьоров, В. І. Вишковська. 

– К. : ФОП Кандиба Т. П., 

2015. – 168 с  

2. Загальна теорія держави і 

права : підруч. для студ. 

юрид. вищ. навч. 301 302 

закл. / [М. В. Цвік, О. В. 

Петришин, Л. В. Авраменко 

та ін.] ; за ред. докт. юрид. 

Лінк на 
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наук., проф. акад. АПрН 

України М. В. Цвіка, докт. 

юрид. наук., проф. акад. 

АПрН України О. В. 

Петришина. – Х. : Право, 

2011. – 584 с. 

3. Інститут юридичної 

відповідальності у 

демократичних правових 

системах : [монографія] / 

[Н. М. Оніщенко, Т. І. 

Тарахонич, Н. М. Пархоменко 

та ін.] ; за заг. ред. Н. М. 

Оніщенко. – К. : Юридична 

думка, 2009. – 216 с  

4. Конституція України від 

28 червня 1996 р. № 254к/96-

ВР [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до джерела : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/254к/96-вр  

5. Петришин О. В. 

Демократія як 

основоположний принцип 

сучасного конституційного 

ладу України / О. В. 

Петришин // Право України. 

– К., 2013. – № 8. – 365 с. 
 

 

Опис 

теми 

Поняття та ознаки держави. Поняття та елементи держави 

(форма державного правління,  устрою, режиму). Характеристика 

гілок влади: законодавча, виконавча, судова. Поняття права та 

його ознаки. Джерела права. Поняття правовідносин: структура, 

види. Поняття, ознаки та характеристика правомірної поведінки. 

Юридична відповідальність та її види.  

 

 

Тема 2. Права та обов’язки людини та громадянина.  

Результа

ти 

навчанн

я 

Кількі

сть 

годин

: 

Література: 

1. Конституція України від 

28 червня 1996 р. № 254к/96-

ВР [Електронний ресурс]. – 

Лінк на 
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РН 12, 

РН14, 

РН15 

лекції 

– 2 

практ. 

- 2 

Режим доступу до джерела : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/254к/96-вр  

2. Юридична енциклопедія : в 

6 т. / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова редкол.) 

та ін. – К. : Укр. енцикл., 

1998. – Т. 2. – 741 с.  

3. Проблеми реалізації прав і 

свобод людини та 

громадянина в Україні: 

монографія / кол. авторів, за 

аг. Ред.. Н.М.Оніщенко, 

О.В.Зайчука. – К.: Наукова 

думка, 2007. – 424с.;  

4. Ярошевська Т. 

Становлення і розвиток прав 

людини в Україні та в 

окремих іноземних країнах / 

Т. Ярошевська. // Право 

України. – 2010. – № 11. – 

С.84-89.  

5.Трубников В. М. Історія 

формування прав і свобод 

людини і громадянина / В. М. 

Трубников // Вісник 

Харківського національного 

університету імені В.Н. 

Каразіна № 988. Серія : 

«Право». – Х.: ХНУ, 2011. – 

Випуск № 10. – С.292-296. 

6. Глухарева Л. И. Понятие 

прав человека: теоретико-

правовое и 

социогуманитарное 

определение [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pvlast.ru/img/pdf20

04-4/6.pdf  

7. Рабінович П. 

Основоположні права 

людини: терміно-

поняттєвий інструментарій 
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дослідження та викладання / 

П. Рабінович // Право 

України. – 2015. – № 2. – С. 

9-23.  

8. Глухарева Л. И. Права 

человека в современном мире 

(социальнофилософские 

основы и государственно-

правовое регулирование). – 

М. : Юристъ, 2003. – 304 с  

9. Діяльність 

Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини. 

– [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

[http://yuristonline.com/ukr/usl

ugi/yuristam/literatura/dergh_b

ud/30.php].  

10. Савенко М. Д. 

Конституційний Суд і 

омбудсман у державному 

механізмі захисту прав і 

свобод людини і громадянина 

/ М. Д. Савенко // Вісник 

Конституційного Суду 

України. – 2020. – № 1. – С. 

72.  

11.Сокуренко В. В. Права 

людини як фундаментальна 

цінність / В. В. Сокуренко // 

Національні та міжнародні 

механізми захисту прав 

людини : тези доп. Всеукр. 

круглого столу (м. Харків, 20 

квіт. 2016 р.) / МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. – Харків, 2016. – С. 7-

9.  

Опис 

теми 

Характеристика поняття прав людини. Поняття 

правоздатності. Поняття дієздатності. Конституційні права та 

обв’язки громадян. Соціальні права. Культурні права. Економічні 

права. Політичні права. Право на захист. Право на звернення.  
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Тема 3. Громадянське суспільство та інститут громадянства. 

 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

РН14, 

РН15,  

РН16 

Кількіст

ь годин: 

лекції –

2 год.   

практ. - 

4 

Література:  

1. Закон України «Про 

громадянство» від 18 січня 2001 

р. № 2235-III [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до 

джерела : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sho

w/2235-14. 

2. В.Г.Горник, С.О.Кравченко 

Взаємодія держави та 

громадянського суспільства у 

запобіганні корупції як чинник 

національної безпеки // Вчені 

записки Таврійського 

національного університету імені 

В. І. Вернадського. Серія : 

Державне управління. - 2018. - Т. 

29(68), № 3. - С. 123-130. - Режим 

доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2

018_29_3_25 

3. Громадянське суспільство: 

політичні та соціально-правові 

проблеми розвитку / за ред. М. П. 

Требіна. – Х. : Право, 2013. – 536 

с. 

4. Трубников В. М. Історія 

формування прав і свобод 

людини і громадянина / В. 

М. Трубников // Вісник 

Харківського національного 

університету імені В.Н. 

Каразіна № 988. Серія : 

«Право». – Х.: ХНУ, 2011. – 

Випуск № 10. – С.292-296. 

 
 

Лінк на 

 

Опис 

теми 

Громадянське суспільство та його ознаки. Основні завдання, 
яке виконує громадянське суспільство та його базові інститути. 

Організації громадянського суспільства у виборчих процесах. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_3_25
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_3_25
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Місцева демократія: стан правової інституалізації та 

ефективність її механізмів. Форми громадської участі в ОТГ: 

успіхи та проблемні аспекти. Громадський контроль.  

 

 

Тема 4. Захист прав і свобод людини в сучасному суспільств  

Результа

ти 

навчанн

я 

 

РН 15 

 РН  16 

  

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 

– 4 

практ.-

2  

Література: 

1. Конституція України від 28 

червня 1996 р. № 254к/96-ВР. 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

cgi-bin/ laws/ 

main.cgi?nreg=254%EA%2F96%E2

%F0#Find 

2. Волинка К.Г. Забезпечення прав 

і свобод особи в Україні: 

теоретичні і практичні аспекти / 

К.Г. Волинка // Право України. – 

2000. – № 11. – С. 30–33. 

3 Волинка К.Г. Механізм 

забезпечення прав і свобод особи: 

питання теорії і практики : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 «Теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових учень» / 

К.Г. Волинка. – К., 2000. – 16 с. – 

С. 7.  

4 Ткачук Л.В. Правозахисні 

гарантії прав і свобод людини та 

механізм їх реалізації в Україні: 

загальнотеоретична 

характеристика / Л.В. Ткачук // 

Часопис Київського університету 

права. – 2016. – № 3 . – С. 73–77. – 

С. 76  

5. Маляренко В.Т. Про межі 

судового контролю за 

додержанням прав і свобод людини 

в стадії попереднього 

розслідування кримінальної справи 

/ В.Т. Маляренко, П.П. Пилипчук // 

Вісник Верховного Суду України. 

– 2001. –№ 2. – С. 39. 

6 Святоцький О.Д. Адвокатура в 

Лінк на 
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юридичному механізмі захисту 

прав громадян (історико-правове 

дослідження) : дис. … д-ра юрид. 

наук : 12.00.01 / Святоцький 

Олександр Дмитрович. – К., 1994. 

– 281 с. – С. 4.  

7 Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність: Закон України від 05 

липня 2012 р. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – № 62. – Ст. 

2509.  

8 Гусарєв С.Д. Юридична 

деонтологія (основи юридичної 

діяльності: теоретичні і 

деонтологічні аспекти): наук.-

метод. посіб. / С.Д. Гусарєв, О.Д. 

Тихомиров. – К.: Національна 

академія внутрішніх справ 

України, 2000. – 376 с. – С. 242.  

9 Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність: Закон України від 05 

липня 2012 р. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – № 62. – Ст. 

2509.  

10 Майданник О.О. Інститут 

омбудсмана у механізмі 

забезпечення прав людини в 

Україні / О.О. Майданник // 

Адвокат. – 2010. – № 7. – С. 12–16. 

– C. 12. 

11 Хальота А.І. Щодо захисту 

конституційних прав людини 

шляхом звернення до 

Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини / А.І. 

Хальота // Право України. – 2000. – 

№ 3. – С. 31–34. – С. 32.  

12 Темченко В.І. Верховенство 

права у практиці Євросуду та 

Конституційного суду України / 

В.І. Темченко // Наукові записки 

НаУКМА. – 2007. – Т. 64: 

Юридичні науки. – С. 15–20.  

13 Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини: Закон 
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України від 23 грудня 1997 р. // 

Відомості Верховної Ради України. 

– 1998. – № 20. – Ст. 99.  

Опис 

теми 

Судовий механізм захисту прав та свобод людини і громадянина. 

Позасудовий механізм захисту прав та свобод людини і 

громадянина. Альтернативні процедури захисту прав людини 

 

Тема 5. Роль та значення міжнародних Нормативно-правових актів. 

 

Результа

ти 

навчанн

я 

 

РН 12, 

РН 15, 

РН 16 

Кількіс

ть 

годин: 

лекції 

– 4 

практ. - 

4 

Література: 

1.Крижановський В. Я. 

Міжнародні стандарти судового 

захисту прав людини та їх 

імплементація в систему 

правозахисту в Україні / В. Я. 

Крижановський // Актуальні 

проблеми політики : зб. наук. пр. / 

редкол. : С. В. Ківалов, Л. І. 

Кормич, Ю. П. Аленін [та ін.] ; 

МОНмолодьспорт України, НУ 

ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2011. – 

Вип. 42. – С. 116 – 123.  

2. Глухарева Л. И. Понятие 

прав человека: теоретико-

правовое и 

социогуманитарное 

определение [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pvlast.ru/img/pdf2

004-4/6.pdf  

3.Рабінович П. 

Основоположні права 

людини: терміно-

поняттєвий інструментарій 

дослідження та викладання / 

П. Рабінович // Право 

України. – 2015. – № 2. – С. 

9-23.  

4. Глухарева Л. И. Права 

человека в современном 

мире 

(социальнофилософские 

основы и государственно-

правовое регулирование). – 

Лінк на 
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М. : Юристъ, 2003. – 304 с  

5. Рабінович П. М. 

Європейська Конвенція з 

прав людини : проблеми 

національної імплементації 

(загальнотеоретичні 

аспекти) / П. М. Рабінович, 

Н. М. Раданович. – Львів : 

Астрон, 2002. – Вип. 4. – С. 

58. – (Серія 1. Дослідження 

та реферати).  

6. Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і 

культурні права від 

16.12.1966 р. [Електронний 

ресурс].-

https://zakon.rada.gov.ua/laws

/show/995_042#Text  

7. Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні 

права від 16 грудня 1966 

року [Електронний ресурс]-

https://zakon.rada.gov.ua/laws

/show/995_043#Text 

8. Мицик В.В. Права 

людини у міжнародному 

праві: міжнародно-правові 

механізми захисту: 

підручник для вузів. - К., 

2010 – 510 с.  

9. Сироїд Т. Л. 

Міжнародний захист прав 

людини : навч. посіб. / Т. Л. 

Сироїд, Л. О. Фоміна. – 

Харків : Право, 2019. – 310 

с. 

10.Міжнародна система 

захисту прав людини : 

навчальний посібник / І. А. 

Шуміло. – Київ: ФОП 

Голембовська О.О. – 2018. – 

168 с. 

11.  Орлова О. О., Бургай К. 
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Р. Практика європейського 

суду з прав людини в 

контексті європейського 

розвитку українського 

суспільства. Українське 

суспільство в контексті 

правових побудов: матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 12 квіт. 2019 р.). 

Дніпро: Дніпропетровський 

держ. ун-т внутр справ, 

2019. С. 34 -37. 

 
 

Опис 

теми 

 Класифікація прав людини. Універсальність прав людини. 

Покоління прав людини. Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод: загальна характеристика.  

Європейський суд з прав людини.Застосування практики ЄСПЛ у 

національній судовій практиці  

 

 

       

 

Лектор                                                                                                       Міщук І.В. 


