Анотація
навчальної дисципліни «Захист прав дітей у правоохоронній діяльності»
Метою викладання курсу «Захист прав дітей у правоохоронній діяльності» є
формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних теоретичних знань з основ
законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів з питань
забезпечення і захисту прав дитини, механізмів реагування на випадки порушення
прав дитини, в тому числі залучення різних суб’єктів, що надають допомогу дітям,
проведення профілактичної роботи з дітьми.
Завдання – вивчення теоретико-методологічних та правових основ
забезпечення та захисту прав дітей в Україні.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні набути таких спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: знання
та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність
реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; знання
основних прав дитини, визначених Конституцією України та основними
міжнародно-правовими документами; знання змісту проблем забезпечення прав
дитини в Україні, вимог, які ставляться до правоохоронця щодо забезпечення прав
дитини в Україні та світі, а також вимог держави щодо формування у керівників і
спеціалістів адаптованості до виконання своїх обов’язків з організації та здійснення
службової діяльності у відповідності до вимог законодавства.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
усвідомлювати функції держави, форми реалізації цих функцій,
правових основ правоохоронної діяльності;
дотримуватись основних принципів реалізації правоохоронної функції
держави;
забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особи та суспільства;
систематизувати закономірності кримінальної та адміністративної
деліктності, визначати особу правопорушника, причини і умови деліктності та її
окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання;
усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми;
реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
усвідомлювати функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових
основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації
правоохоронної функції держави.
аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати
аргументовані висновки та рекомендації у сфері правоохоронної діяльності.
Перелік тем:
Тема 1. Права дитини: генезис, значення та міжнародні стандарти
Тема 2. Система захисту прав дітей в Україні
Тема 3. Сучасні ризики для життя та здоров’я дитини

Тема 4. Особливості юридичної відповідальності дітей в Україні
Тема 5. Суб’єкти, що діють у сфері забезпечення та захисту прав дитини
Тема 6. Виявлення та припинення домашнього насильства щодо дітей та
жорстокого поводження з дітьми
Тема 7. Роль Національної поліції у проведенні профілактичної роботи з
дітьми

