
Сертифікатна програма 

 «Міжнародний захист прав людини» 

 Рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма 
Бакалавр.  

 Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного) 
Немає.  

 Профіль програми 

Студенти отримують необхідні знання з міжнародної системи захисту прав людини, 

яка включає велику кількість міжнародно-правових актів з прав людини і 

контрольних та судових механізмів щодо захисту прав людини. Студенти 

отримують професійні знання щодо практики Європейського суду з прав людини, 

Комітету ООН з прав людини та інших юридичних та політичних органів. В 

результаті прослухання дисциплін Сертифікатної програми студенти як ФПвН, так і 

інших факультетів можуть працювати правозахисниками в урядових та неурядових 

правозахисних організаціях. 

Загальний обсяг навчальної програми – 19 кредитів ЄКТС, у т. ч.: модулі 

природничо-наукової підготовки – 3 кредита, модулі професійної та практичної 

підготовки – 16 кредитів. 

  

 Ключові результати навчання 

1.      Знання з предметної області 

Основи теорії міжнародного захисту прав людини. 

Поняття, особливості міжнародного захисту прав людини як галузі   міжнародного 

публічного права. 

Міжнародні договори щодо прав людини та їх застосування. 

Справи міжнародних правозахисних органів та їх застосування до ситуацій з 

порушеннями прав людини. 

Захист прав людини в рамках Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

Справи Європейського суду з прав людини. 

Міжнародний захист гендерних прав і прав дітей. 

Захист прав національних меншин згідно з міжнародним правом. 

Права людини і біоетика. 

Захист прав на безпечне довкілля. 

Контрольні механізми як засоби імплементації міжнародних стандартів прав людини. 

    

2.      Когнітивні уміння та навички з предметної області 

      Здатність використовувати знання й практичні навички з прослуханих дисциплін в 

процесі правозастосування і правозахисту. 

      Здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання гіпотетичних ситуацій.   

      Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу професійної інформації та даних. 

      Уміння опрацьовувати текстову та мультимедійну інформацію. 

      Володіння методами наукового аналізу. 

      Навички подання позовів щодо порушень прав людини. 

       Навички письмової, усної та візуальної презентації наукового та практичного 
матеріалу.  
 



3.      Практичні навички з предметної області 

Навички праці з міжнародними актами з прав людини. 

      Навички роботи зі справами міжнародних контрольних і правозахисних органів. 

      Уміння тлумачити міжнародні договори та рішення судових і правоохоронних органів 

відповідно до конкретних ситуацій порушень прав людини. 

Уміння використовувати необхідні бази даних. 

 

 

4.      Загальні уміння та навички 

       Здатність використовувати основні природні права та позитивні права, закріплені в 

міжнародно-правових актах 

       Уміння враховувати процеси еволюції прав людини впродовж розвитку цивілізації та 

соціально-політичної історії України. 

       Здатність застосовувати отримані знання на практиці. 

       Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку 

       Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською та 

англійською мовами. 

       Навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в 

групах. 

       Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом. 

       Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

      Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 19  кредитів. 

       Форма навчання 

     Денна 

      Керівник програми 

Завідувач  кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук, доктор права, 

к. ф. н., доцент Антонович Мирослава Михайлівна 

  
 


