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Дисципліна “Права людини у світовій історії” є нормативною
дисципліною, яка викладається студентам І-курсу ОС “Магістр” у
ІІ семестрі в обсязі 3-х кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).
Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам
знання, необхідні для розуміння сутності та еволюції концепції прав
людини. У курсі представлено історію становлення та розширення прав
людини, формування сучасних уявлень про права людини, аналіз
міжнародних механізмів захисту цих прав.
Метою вивчення нормативної дисципліни “Права людини у світовій
історії” є сприяння у засвоєнні студентами концептуальних підходів до
розуміння прав людини в історичній ретроспективі.
Завдання: 1) ознайомити студентів-магістрантів із історією розвитку
концепції прав людини; 2) визначити зміст основних поколінь прав
людини; 3) проаналізувати основні міжнародні документи з прав
людини; 4) охарактеризувати інститути та механізми захисту прав
людини; 5) визначити основні права людини в освітньому процесі.
Навчальна дисципліна формує такі програмні компетентності:
А). Загальні компетентності:
- знаходити, опрацьовувати, критично аналізувати, систематизувати та
верифікувати інформацію з різних джерел;
- уміти застосовувати набуті знання на практиці й повноцінно
використовувати власні інтелектуальні ресурси для реалізації
поставлених завдань;
- демонструвати навички міжособистісної взаємодії, вміти працювати в
колективі й ефективно співпрацювати з учасниками навчального
процесу;
- діяти із громадянською відповідальністю та почуттям поваги до
оточуючих.
Б). Фахові компетентності:
- знати предметну область майбутньої професії, вміти аналізувати
історичні явища, встановлювати і розуміти причинно-наслідкові
зв’язки історичних подій і явищ, пояснювати політичні (геополітичні),
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соціокультурні, економічні процеси;
- виявляти здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння
працювати з матеріалом суміжних освітньо-наукових сфер
(політологія, право, міжнародні відносини, соціологія тощо) під час
вирішення навчальних і наукових завдань;
- демонструвати навички логічного, критичного й системного аналізу
першоджерел, розуміння їх історичного характеру і значення;
- застосовувати критичний підхід до отримуваної інформації та вміти
відділяти основне від другорядного.
В). Програмні результати навчання:
- здатність володіти історичним матеріалом, понятійним апаратом і
науковою термінологією;
- здатність продуктивно застосувати професійний і творчий потенціал
як для самореалізації особистості, так і в інтересах суспільства;
розуміти проблематику ролі й місця людини в історичному процесі,
політичній та соціальній організації суспільства;
- здатність усвідомлювати відповідальність за результати професійної
діяльності перед родиною, громадою, суспільством і державою;
- здатність професійно вести дискусії на історичні й суміжні теми
(наприклад, пов’язані з проблематикою міжнародних відносин і права);
співвідносити знання про минуле з сучасними тенденціями розвитку
суспільства.
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Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

Студенти заохочуються до використання й іншої літератури та
джерел, яких немає серед рекомендованих.
20 години аудиторних занять. З них 20 годин лекцій та 70 годин
самостійної роботи. Загалом – 90 годин.
Після завершення цього курсу студент буде:
- Знати
- сутність прав і свобод людини;
- обставини становлення концепції прав людини;
- покоління прав людини;
- основні міжнародні документи у сфері прав людини
(Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародні
пакти про права людини тощо);
- історію порушень прав людини у світі (на прикладах, СРСР,
Чилі, ПАР);
- механізми захисту прав людини;
- особливості внутрішньої політики у сфері прав людини;
- ключові неурядові правозахисні організації та напрямки їх
діяльності.
- Вміти:
- критично осмислювати інформацію, почерпнуту з
історичних джерел;
- аналізувати причини й особливості правозахисних рухів;
- доводити важливість прав і свобод людини задля
демократичного розвитку держави;
- пояснити терміни “права людини”, “невід’ємність прав
людини”, “універсальність прав людини”, “неподільність
прав людини”, “взаємозалежність прав людини”, “природне
право”, “ліберальна концепція прав людини”, “соціалістична
концепція прав людини”, “принципи прав людини”,

“обмеження прав людини”, “права дитини”, “Комісія з прав
людини ООН”, “Нарада з безпеки і співробітництва у
Європі”, “моніторинг дотримання прав людини”.
права людини, громадянські і політичні свободи, злочини проти
Ключові слова
людяності, омбудсмен.
Дистанційний
Формат курсу
Проведення лекцій та консультацій для кращого розуміння тем.
Тема 1. Права людини як явище світової культури і цивілізації.
Теми
Тема 2. Розвиток концепції прав людини і громадянина в історії.
Тема 3. Формування сучасних уявлень про права людини.
Тема 4. Міжнародні документи з прав людини.
Тема 5. Міжнародні механізми та інституціалізація захисту прав
людини.
Тема 6. Моніторинг дотримання прав людини на міжнародному рівні.
Тема 7. Порушення прав людини в СРСР.
Тема 8. Порушення прав людини в країнах Латинської Америки.
Тема 9. Порушення прав людини в країнах Африки.
Тема 10. Права людини в освітньому процесі.
Іспит в кінці семестру.
Підсумковий
Іспит – письмовий, завдання у формі тестів (у системі Moodle)
контроль, форма
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії,
Пререквізити
достатніх для сприйняття категоріального апарату та розуміння змісту
джерел.
Навчальні методи та Презентації, лекції, проєктно-орієнтоване навчання, дискусія.
Зокрема,
техніки, які будуть
використовуватися під - усні (лекція, евристична бесіда, дискусія);
час викладання курсу - наочні (медіа-презентації, фільми);
- практичні (написання есе).
Необхідне обладнання Аудиторія, обладнана медіа-проектором, комп’ютер.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
(окремо для кожного за таким співвідношенням:
• виконання письмової роботи – есе: 50% семестрової оцінки;
виду навчальної
максимальна кількість балів 50.
діяльності)
Есе – текст довільної композиції, який містить індивідуальну думку та
розмірковування щодо заданої теми (студент може сам запропонувати
тему для виконання в рамках розглядуваної проблематики). Мета есе
полягає у розвитку таких навичок, як самостійне творче мислення і
письмовий виклад власних думок. Виконання есе дозволить студентам
навчитися чітко і грамотно формулювати думки, структурувати
інформацію, використовувати основні поняття, виділяти причиннонаслідкові зв’язки, ілюструвати досвід відповідними прикладами,
аргументувати свої висновки. Структура есе: вступ – тези, аргументи –
висновки (використані джерела, що дозволили студентові прийти до
тієї чи іншої думки). Студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків
визначених для виконання письмової роботи, передбаченої курсом.
• складання іспиту – тестування в системі Moodle: 50% семестрової
оцінки; максимальна кількість балів 50. Студентам пропонується дати
відповіді на 25 тестових запитань з вибором однієї правильної відповіді
(за кожну правильну відповідь – 2 бали).
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Питання до заліку чи Перелік загальних питань, на основі яких складені тестові задання.
1. Права людини: поняття, сутність, джерела.
екзамену.
2. Фундаментальні принципи прав людини.
3. Основні групи прав і свобод людини.

Опитування

4. Права людини та інтереси держави.
5. Поняття “прав громадянина” в античності.
6. Розуміння людини і її прав у християнстві.
7. Розвиток ідей про людську гідність і свободу в період Відродження і
Реформації.
8. Декларація прав людини і громадянина у Франції 1789 р.
9. Конституція США 1787 р. і Білль про права 1791 р.
10. Розвиток теоретичних основ прав і свобод людини в німецькій
класичній філософії.
11. Становлення міжнародних норм щодо прав людини після Другої
світової війни.
12. Нюрнберзький трибунал і злочини проти людяності.
13. Вплив “холодної війни” на питання прав людини. Дискусії навколо
ухвалення Загальної декларації прав людини 1948 р.
14. Система захисту прав людини: універсальні та регіональні системи.
15. Організація Об’єднаних Націй і універсальність прав людини.
16. Європейська комісія з прав людини.
17. Організація з безпеки і співробітництва у Європі.
18. Міжнародні неурядові правозахисні організації.
19. Інститут омбудсмена.
20. Комісія (Рада) ООН з прав людини.
21. Конвенція про попередження та покарання злочину геноциду
1948 р.
22. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та
протоколи до неї 1950 р.
23. Міжнародні пакти про права людини 1966 р.
24. Заключний Акт Наради ОБСЄ 1975 р.
25. Конвенція про права дитини 1989 р.
26. Оглядові конференції НБСЄ (Белград, Мадрид, Відень).
27. Міжнародний суд в Гаазі.
28. Порушення прав людини в Латинській Америці (Уругвай, Чилі,
Бразилія, Сальвадор, Куба, Нікарагуа).
29. Порушення прав людини в Африці. Проблема апартеїду.
30. Радянське тлумачення прав людини.
31. Порушення прав людини в Радянському Союзі.
32. Західна реакція на порушення прав людини в СРСР/УРСР.
33. Діяльність гельсінських спілок в СРСР.
34. Порушення прав людини в колишній Югославії.
35. Європейський суд з прав людини.
36. Права жінок: історія та сучасність.
37. Права людини у навчальних закладах.
38. Права людини та Інтернет.
39. Способи захисту прав людини.
40. Права людини в Україні.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

