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Мова викладання: українська 
 
Дні занять на VIІ (V) семестр: 
   
Консультації: 
 

Керівник курсу  – викладач юридичних дисциплін Скиба Віталій Михайлович 
Контактна інформація – vitaliyskiba123@gmail.com ;  тел. 380985059882 

 

З становленням в Україні демократичного устрою стрімко почались розвиватись 
європейські стандарти щодо захисту основних прав людини. Логічним наслідком цього стало 
прийняття Конституції України та ратифікація Європейської конвенції прав людини. 

Внаслідок прийняття цих двох основних «стовпів» прав людини були в подальшому 
змінені і всі процесуальні закони держави.  

«Захист прав людини в кримінальному та цивільному судочинстві» як навчальна 
дисципліна входить до комплексу навчальних дисциплін, які складають фундамент фахової 
підготовки майбутнього юриста. 

Навчальний план по цій дисципліні передбачає, що студенти розуміють сутність 
основних правових явищ, значення основних правових категорій, володіють в достатній мірі 
науковими методами пізнання правової дійсності та здатні творчо засвоїти навчальний 
матеріал з даного курсу, а також можуть ці знання та вміння застосувати на практиці. 

Мета навчального курсу "Захист прав людини в кримінальному та цивільному 
судочинстві" –  ознайомлення студентів з механізмом захисту прав та законних інтересів 
громадян (включаючи і соціально незахищені верстви населення) в реаліях українського 
судочинства, сформувати уміння та навички застосування законодавства щодо прав людини під 
час судових процесів. 

 

   
У результаті засвоєння матеріалу курсу студенти повинні знати: 

 історичні витоки основних прав людини; 

 становлення, особливості та традиції захисту прав людини на різних етапах 

національного законодавства; 
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 сутність основоположних понять права людини; 

 процес підготовки (збирання, аналіз та систематизацію матеріалів), предмет, види, 

засади і функції прав людини; 

 сучасний етикет, стратегію, тактику і концепцію захисту прав людини. 

Студенти повинні набути: 

 а) мисленнєві уміння (креативні, логічні якості мислення); 

 б) мовленнєві уміння (техніку та якість мовлення, мовленнєву виразність); 

 в) комунікативні уміння (інтерактивні, емоційно-експресивні, комунікативні). 

вміти: 

 аналізувати та оцінювати загрози порушення прав людини  (знати критерії 
допустимої межі) та використовувати способи реагувати; 

 використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань; 

  правильно використовувати інформацію отриману при проведенні судочинства; 

 складати проекти заяв, клопотань, позовних заяв, скарг до компетентних 

 органів щодо порушених прав громадян.  

 

Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

32/46 Змістовний модуль І.  Поняття прав людини і громадянина. Захист прав у кримінальному провадженні. 

4/10 
Тема 1. Поняття прав людини і 
громадянина 

Знати визначення та основні права та свободи 
людини та громадянина. Розмежування. Види 
прав і свобод, їх порушення. Судова практика 
національних судів та ЄСПЛ. 

Питання,  ситуації 
для аналізу, тести 

8/12 

Тема 2. Право на життя, свободу, 
недоторканність та повага до гідності 
людини як об’єкт кримінально-
правового захисту. 

Знати поняття: життя, свобода, недоторканість, 
повага, гідність. 
Законне ув’язнення особи після засудження її 
компетентним судом. Законний арешт або 
затримання особи за невиконання законного 
припису суду або для забезпечення виконання 
будь-якого обов’язку, встановленого законом. 

Питання, практичні 
завдання 

12/12 
Тема 3. Захист прав у кримінальному 
провадженні зі сторони захисту. 

Знати та ідентифікувати стадії розслідування.  
Фактові провадження (до оголошення підозри). 
Способи захисту та їх наслідки в подальшому під 
час судового розгляду.  

Питання, практичні 
завдання 

8/12 
Тема 4. Захист прав у кримінальному 
провадженні зі сторони потерпілого. 

Знати поняття потерпілого. Статус потерпілого та 
способи його набуття. 
Права потерпілого та їх використання в повному 
обсязі. Способи захисту цих прав за допомогою 
скарг та клопотань. 
Порядок оскарження дій та бездіяльності. 
Написання скарг. Основні аспекти. 

Питання, практичні 
завдання  

32/40 Змістовний модуль ІІ. Захист прав людини у цивільному судочинстві. 

8/10 Тема 5. Доступ до суду 

Знати термінологічні значення понять, види та 
елементний склад  подачі позову, клопотань та 
заяв у справах, коли осіб не залучено 
учасниками провадження до справи. Проблемні 
питання захисту прав громадянина Дискреційні 
повноваження суду. 

Питання, практичні 
завдання/задачі 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

8/10 
Тема 6. Розумні строки розгляду у 
цивільному судочинстві 

Знати зміст і види строків. Поняття строків з 
врахуванням практики ЄСПЛ та порівняння з 
національним законодавством. Вирішення 
колізій. 
Продовження та поновлення строків. Проблемні 
питання. Практика ЄСПЛ у рішеннях проти 
України. Аналіз та висновки. 

 Виконання судових рішень як стадія судового 
процесу та застосування інституту процесуальних 
строків. 

Питання, практичні 
завдання/задачі 

Міні проекти. 

8/10 
ТЕМА 7. Публічні слухання та 
оголошення рішення суду 

Знати види судового рішення та порядок його 
оголошення. Проблемні питання під час 
оголошення рішення. Виправлення описок у 
рішенні та їх оголошення.  
Виготовлення рішень судів всіх інстанцій. Реалії 
практики та теорії. Шляхи вирішення. 
Публічні слухання. Критерії які необхідні для 
публічних слухань. Види процесів до яких не 
застосовуються публічні слухання. Обмеження. 

Питання, практичні 
завдання/задачі. 

Міні проекти. 

8/10 
Тема 8. Захист особистих немайнових 
прав. 

Знати  характеристику особистих немайнових 
прав, їх основні ознаки і значення в цивільному 
праві, класифікації цих прав. Основна увага 
приділена цивільно-правовому захисту 
немайнових прав, зокрема ефективності тої чи 
іншої форми захисту і способу захисту, що 
обирається фізичною особою для досягнення 
мети – поновлення порушеного немайнового 
права, відшкодування майнової чи моральної 
шкоди. В залежності від того яке особисте 
немайнове право порушено застосовуються і 
різні засоби цивільно-правового захисту і в свою 
чергу впливу на порушника цих прав.. 

Захист міні-
проектів, питання 

Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в 
усіх видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  
самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача. 

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-
диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 
компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 
евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На  лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На 
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення 
стислого конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально на 
практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, представлення міні-проектів, 
заслуховування  та аналізу тематичних доповідей та рефератів, а також шляхом розв’язування 
практичних задач. 

В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою точку 
зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, вчаться 
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публічно виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для 
розв’язування практичних задач. 

Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 
семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у 
відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою 
http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=439.  
 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 
опрацювання фахових  інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками 
застосування методів та прийомів виступу у судових процесах (засіданнях) різних за видом 
(кримінальних, цивільних, адміністративних). 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку 
питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Крім 
того, по деяких темах передбачається написання рефератів, міні-проектів. Обсяг самостійної 
роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  
оцінювання навчальних досягнень студентів  за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 
контрольних заходів, які включають: 
- поточний контроль,  
- модульний контроль,  
- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять 
і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 
конкретної роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 
поточному контролі є: 

- робота в малих групах  спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних 
питань з наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 
- презентація - виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, 
індивідуальних завдань, реферативних досліджень, захист міні-проектів тощо; 
- дискусія - обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань; 
- кейс-метод - аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 
реальної практичної діяльності. 

 Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 
закінчення логічно завершеної частини лекційних та практично-семінарських занять з певного 
змістового модуля.  
 Основною формою  модульного контролю є завдання, які включають як і перевірку 
теоретичних положень курсу, так і розв’язування практичних завдань. 
 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують самостійно під 
керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 
студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-
дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
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навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це завершена теоретична або практична 
робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, вмінь і навичок, 
отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або зміст 
навчальної дисципліни в цілому. 
 

  
ТАБЛИЦЯ розподілу балів за підсумковими контрольними заходами  

та відповідними ваговими коефіцієнтами 
 

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою розраховується як середня у відповідності з 
ваговими коефіцієнтами, величина яких залежить від значення кожного з контрольних заходів, 
що проводяться під час вивчення навчальної дисципліни.  

 

 
Модуль 1 
(поточне 

опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод. контр.) 

 

Модуль 
3 

(ІНДЗ) 

Підсумкова 
оцінка 

Вагові 
коефіцієнти, 
% 

70 20 10 100 

Оцінка в 
балах 

80 85 90 82 

 
Приклад розрахунку підсумкової оцінки:  
 

О= 80*0,7+85*0,2+90*0,1=82 
 

Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної 
доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про 
академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних заходів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 

 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та 
незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку 
консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку ( до 10 балів). 

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і отримати 
по кожному з Модулів 1, 2,3 не менше 60 балів.  

Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами підсумкового 
семестрового контролю у формі іспиту (крім незадовільної оцінки).  Такі  випадки регулюються 
Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів. 
Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення про порядок 
ліквідації академічних заборгованостей  у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 
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Лекції 

Л1 С1 С2 Л3 С3 С4 Л5 С5 С6 Л7 С7 С8  

Практичні 
С1 Л2 Л3 С3 Л4 Л5 С5 Л6 С6 С7 Л8 С8  

Контроль 
знань 

 Т    МК1     ІНДЗ МК2 залік 

Л1 – лекційне заняття по темі 1 
С1 – семінарське заняття по темі 1  
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