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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 2. Заборона катування  

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1.. Національні та міжнародні стандарти у сфері свободи від катувань. 

2. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність поводження. 

3. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи від катувань. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

абсолютне право, катування, нелюдське поводження, таке, що принижує 

гідність поводження. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Ахтирська Н.М., Касько В.В., Маланчук Б.А., Мелікян А., Пошва Б.М., 

Фулей Т.І., Шукліна Н.Г. Застосування в Україні європейських стандартів 

протидії жорстокому поводженню і безкарності: науково-практичний посібник 

для суддів / За заг. ред. проф. Маляренка В.Т. — К.: «К.І.С», 2011. — 320 с. 

2. Бущенко А.П.  Проти катувань. Стаття 3 Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод. Систематизований дайджест рішень 

Європейського суду з прав людини. / Харківська правозахисна група; Худож.-

оформлювач Б.Є. Захаров. – Харків: Фоліо, 2005. – 288 с. 

3. Забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів: за 

міжнародними стандартами [Текст] : Навч.-довідк. посібн. / Т.О. Проценко, 

А.О. Мартиненко, О.І. Логвиненко, Ю.Л. Бєлоусов, О.М. Демянко, Т.І. 

Шапочка. – К. : ДНДІ МВС України, 2009. – 52 с. 

4. Кучинська О.П., Фулей Т.І., Бараннік Р.В. Принципи кримінального 

провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія 

/ О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. – Ніжин: ТОВ ―Видавництво 

―Аспект-Поліграф‖, 2013. – 228 с. 

5. Понимаем права человека. Руководство по образованию в области прав 

человека. Русская версия данного Руководства была издана ОБСЕ/БДИПЧ при 

финансовой поддержке правительства Австрии, 2005. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-

Hauptseite/manual/versionen/russian/01_Introduction.pdf. 

6. Права людини в Україні: перше півріччя 2015. Наукове видання. За 

ред.: А. Б. Благої, О. А . Мартиненка / Українська Гельсінська спілка з прав 

людини. — Київ, 2015. — 184 с. 

7. Права людини й оновлення Конституції України: Колективна 

монографія / Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 5. – 184 с. 
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8. Права людини у діяльності міліції: Навчальний посібник / Кол. авт., за 

заг. ред. Акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.О. Погребного та 

співголови Харківської правозахисної групи канд. техн. наук Є.Ю. Захарова. – 

Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 216 с. 

9. Права людини у діяльності міліції: Посібник з активних  методів 

навчання. Видання друге, доп. / Кол. авт.– Харків: Харківський інститут 

соціальних досліджень.. 2008. – 141 с.  

10. Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания: европейские стандарты, российское 

законодательство и правоприменительная практика / Под общ. ред. С. И. 

Беляева. – Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2005. 244 с. 

11. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За 

заг. редакцією О.А. Банчука. – К.: Москаленко О.М., 2013. – 588 с. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 
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Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять «абсолютне право», «катування», «нелюдське поводження», «таке, 
що принижує гідність поводження»; виконує всі завдання, наводить 
приклади з практики правоохоронної діяльності, Європейського суду з 
прав людини, критично їх оцінює, висловлює і обґрунтовує  власну думку 
щодо свободи від катувань, наводить аргументи на її підтвердження, що 
ґрунтуються на системному знанні теоретичних положень і практики 
реалізації права. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. 

4 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять «абсолютне право», «катування», «нелюдське поводження», «таке, 
що принижує гідність поводження»; виконує завдання, однак допускає 
неточності; наводить приклади з практики правоохоронної діяльності, 
Європейського суду з прав людини, висловлює власну думку щодо свободи 
від катувань, наводить аргументи на її підтвердження, що ґрунтуються на 
наукових положеннях. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

3 

Слухач дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює дефініції  
і пояснює зміст понять «абсолютне право», «катування», «нелюдське 
поводження», «таке, що принижує гідність поводження»; наводить 
критерії розмежування катування, нелюдського та такого, що принижує 
людську гідність поводження, наводячи приклади відповідної поведінки; 
посилається на окремі рішення Європейського суду з прав людини, 
допускаючи незначні помилки. 

2 

Слухач дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, відтворює 
дефініції понять «абсолютне право», «катування», «нелюдське 
поводження», «таке, що принижує гідність поводження»; завдання 
виконує з неістотними помилками; не наводить приклади з практики 
правоохоронної діяльності, Європейського суду з прав людини. 

1 
Слухач не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 
розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 


