ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Кафедра правових наук та філософії
Компетентності

Програмні результати
навчання

Форми освітнього
процесу

Види навчальних
занять

Види навчальної
діяльності

Методи, технології
викладання навчання

Засоби навчання

Методи та критерії
оцінювання

1

2

3

4

5

6

7

8

Реферат, презентація,
опитування, дискусії
(дебати), виступ,
рольова гра, ситуативна
вправа, групові /
індивідуальні
консультації,тест.

Ддемонстра-ційний,
проблемнопошуковий,
навчальна дискусія
(дебати), мозковий
штурм, аналіз ситуації,
ділові ігр,
аналіз проблемних
ситуацій.
.

Нормативно-правові
акти (Конституція
України, закони,
підзаконні нормативноправові акти).
технічні засо.
інформаційнокомунікаційні системи.
бібліотечні фонди.

- Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
- Здатність
застосовувати знання в
практичних ситуаціях.
- Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації з різних
джерел.
- Здатність бути
критичним і
самокритичним.
- Навички використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій.
- Здатність проведення
досліджень на
відповідному рівні.
- Здатність виявляти,
ставити та вирішувати
проблеми.
- Здатність приймати
обґрунтовані рішення.

Знати:
-завдання,

предмет,
чинне
законодавство про права і свободи
людини та громадянина;
-поняття «основні права і свободи»;
-співвідношення прав і свобод
людини та громадянина;
-відображення
положень
міжнародних
актів
у
конституційному
законодавстві
України;
-громадянські й політичні права і
свободи людини та громадянина;
-основні соціально-економічні й
екологічні права та права в галузі
культури;
-основні гарантії і механізм захисту
основних прав і свобод людини та
громадянина;
-взаємозв’язок основних прав і
свобод громадян України з їх
обов’язками;
-особливості правового статусу
національних меншин, іноземців і
біженців в Україні.
-використовувати отримані знання в
практичній діяльності;
-вільно орієнтуватися в системі
нормативно-правових актів, які
регулюють права і свободи людини
та громадянина;
-аналізувати
й
коментувати
відповідні нормативні положення;
-прогнозувати напрями здійснення
реформ у зазначеній сфері;
-користуватися сучасною науковою
і
спеціальною
літературою,
електронними юридичними базами
даних, іншими інформаційними
джерелами.

Навчальні заняття,
самостійна робота,
контрольні заходи

Лекції;
практичні заняття;
консультації.

Методи: опитування.
Тестування, письмові
завдання / роботи,
практична перевірка,
презентація та захист
індивідуальної роботи.
Критерії оцінювання:
виконання роботи у
визначений термін,
виконання роботи,
відповідно до вимог,
власний аналіз та
узагальнення,
обґрунтовані висновки,
аргументи на захист
результатів роботи,
формування відповідей
на питання.

