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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Міжнародні акти у галузі прав людини. Конвенційні норми та їх 

класифікація.  

2. Організаційно-правові та матеріально-правові норми. Протоколи.  

3. Європейська Конвенція як міжнародний договір. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародні акти; міжнародна угода; конвенція; міжнародно-правова 

норма; Загальна декларація прав людини. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1-10, 12, 14, 7-13. 

 

ТЕМА № 5. ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ 

СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ, 

ПРАВООХОРОННИХ ТА ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття та основні елементи механізму міжнародно-правових 

стандартів прав людини в діяльності судових, правоохоронних та 

правозахисних органів в Україні. 

2. Міжнародні документи у механізмі використання міжнародно-

правових стандартів прав людини в діяльності судових, правоохоронних та 

правозахисних органів в Україні. 

3. Європейський суд з прав людини: 

а) вплив рішень Європейського суду з прав людини на національне 

право України; 

б) правова основа процедури розгляду справ ЄСПЛ; 

в) особливості функціонування Європейського суду з прав людини. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

механізм захисту прав людини; суб’єкти механізму; способи та засоби 

механізму захисту прав людини; міжнародні гарантії захисту прав людини; 

Європейська Конвенція прав людини і основоположних свобод; Європейський 

суд з прав людини; організаційна структура; компетенція; правовий статус. 

Рекомендована література до Теми 2: 1-10, 10, 13-15, 19. 



 

2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


