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Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає виконання і 

дотримання положень й понять передбачених ст. 42 

„Академічна доброчесність” ЗУ „Про освіту” та відповідних 

вимог ЗУ „Про вищу освіту”. Зокрема відповідно п.2 ч.3 ст.32 

ЗУ „Про вищу освіту” керуємося Кодексом академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, затвердженого на засіданні 

вченої ради університету протоколом №4 від 28.11.2017 (url:  

https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість освіти/Академічна 

доброчесність/Кодекс академічної доброчесності/Кодекс 

академічної доброчесності.pdf ) 

Відвідування занять є обов’язковим для здобувачів вищої 

освіти (за відсутності поважних причин). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти передбачає 

його творчу та новаторську діяльність під час вивчення даної 

дисципліни, якщо інше не  регламентовано спеціальними 

правилами та алгоритмами. 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань 

про компетенцію та засади (принципи) судової та 

правоохоронної діяльності, про напрями й завдання державних 

органів у сфері охорони та захисту прав і свобод людини і 

громадянина, а також про взаємодію між ними та державними 

органами різних гілок влади. 

Чому це треба вивчати?  Метою викладання навчальної дисципліни „Судові та 

правоохоронні органи України” є формування у студентів 

правового світогляду, впорядкованих уявлень про роль, місце, 

функції судових, правоохоронних та правозахисних органів у 

правовій державі, їх можливостей в захисті прав та законних 

інтересів громадян, суспільства і держави. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знання основних понять та категорій навчальної дисципліни 

„Судові та правоохоронні органи України”; законодавства, що 
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регулює побудову та правовий статус органів, які здійснюють 

судову владу, а також інших правоохоронних органів; 

практики застосування цього законодавства. 

Вміння характеризувати сутність судової влади, її ознаки, 

принципи, межі та методи реалізації; характеризувати сутність 

правоохоронної діяльності, принципи побудови та діяльності 

правоохоронних органів; тлумачити чинне законодавство про 

судоустрій, про порядок створення і функціонування 

правоохоронних органів. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти зможе:  

застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці; 

реалізовувати законодавство судово-правоохоронної сфери у 

професійній діяльності;  

забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх 

посадових обов’язків;  

виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють 

вчиненню кримінальних правопорушень, вживати заходи для їх 

усунення;  

давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах судової та правоохоронної діяльності;  

кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі 

судової й правоохоронної діяльності;  

керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути 

наставником для молодших колег у процесі набуття і 

вдосконалення ними професійних навичок у сфері судової та 

правоохронної діяльності, здійснювати правове виховання;  

взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, громадськістю з питань судової та 

правоохоронної діяльності. 

Зміст дисципліни Основні поняття, предмет, система й нормативні джерела 

навчальної дисципліни „Судові та правоохоронні органи 

України”. 

Судова влада. 

Принципи судової влади. 

Судова система. 

Конституційний Суд України. 

Статус суддів. 

Органи, що забезпечують функціонування судової влади. 

Вища рада юстиції. 

Органи прокуратури України. 

Органи досудового розслідування. 

Органи внутрішніх справ. 

Органи Служби безпеки України. 

Органи та установи юстиції. 

Національне антикорупційне бюро України. 

Нотаріат. 

Адвокатура. 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, написання ІНДЗ.  

Міждисциплінарні зв’язки Теорія держави і права, Конституційне право України 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.)  
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