
«Політика і права людини» 

Викладач – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук 

Хаврук Ігор Анатолійович. 

Кількість кредитів – 3. 

Семестр – 5. 

 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Політика і права людини» призначена для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр». 

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями 

щодо сутності прав людини, їх нормативного закріплення та механізмів їх 

захисту на національному та міжнародному рівнях. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є права людини як 

політичний інститут. 

Мета курсу: формування теоретичних знань та практичних навичок 

аналізу основних тенденцій розвитку понять прав і свобод людини і 

громадянина, їх законодавчого закріплення та функціонування в політичній 

системі суспільства, а також підвищення у студентів правосвідомості, 

виховання поваги до прав людини. 

Завдання курсу «Політика і права людини»: 

 оволодіння системою знань про сутність і походження прав людини, їх 

різновидів, етапи розвитку уявлень про права людини та їх законодавчого 

закріплення;  

 формування навичок аналізу місця прав людини у громадянському 

суспільстві та правовій державі, особливостей розвитку за різних політичних 

режимів;  

 оволодіння знаннями про сутність і зміст порушень прав людини, 

механізми боротьби з ними, зокрема міжнародним і державним засобами, 

систему захисту прав людини в Україні. 

 

Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує 

набуття здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних 

та спеціальних (фахових). 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати спеціалізовані 

завдання в предметній сфері політології та застосовувати ключові теорії і 

методи політичних досліджень та аналізу політики у експертно-аналітичній, 

політико-організаційній, консультаційній, викладацькій і громадській сфері 

практичної професійної діяльності, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

 

 

 

 

 

 



Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8 Здатність працювати в команді,  вести наукові дискусії, 

переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, 

демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних 

навичок. 

ЗК9 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, з експертами з інших галузей знань. 

ЗК10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК3 Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ФК5 Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до 

аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту. 

ФК7 Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти 

та методи для аналізу політики на місцевому, національному та 

міжнародному рівні. 

ФК9 Здатність професійно викладати соціально-політичні дисципліни 

на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна 
 

Програмні результати навчання 

(РН) 

РН2 Розуміти предметну область та базову специфіку професійної 

діяльності. 

РН3 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

РН6 Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями. 

РН9 Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам 

масової інформації, експертам з інших галузей знань. 

РН11 Знати на відповідному рівні загальну природу та значення 

політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації. 

РН15 Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до 

аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту. 



РН16 Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних 

системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст 

функціонування та взаємодії. 

 

Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах 

вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті 

http://politologia-rdgu.rv.ua  

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка, з 11:10 до 12:30 (2 академічні години). 

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00.  

E-mail викладача: igormctoll@ua.fm  
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