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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма
вивчення
навчальної
дисципліни
«Толерантність
та
недискримінація в поліції» складена відповідно до освітньої програми первинної
професійної підготовки за професією 5162 Поліцейський; 262 Правоохоронна
діяльність.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є феномен толерантності та
заходи протидії дискримінації в професійній діяльності поліцейського.
Міждисциплінарні
зв’язки:
професійно-психологічна
підготовка
поліцейського, конфліктологія, психологія управління та комунікативна
компетентність працівників поліції».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Поняття толерантності та дискримінації. Запобігання та протидія
дискримінації в поліції.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти
толерантного ставлення до людей у різних життєвих обставинах, розвиток навичок
дотримання та недискримінації в професійній діяльності поліцейського.
1.2. Основними завданнями дисципліни є ознайомлення з теоретичними
основами вивчення феномену толерантності, законодавчою базою запобігання
дискримінації в Україні, сприяти розвитку особистісної толерантності здобувачів
освіти, практичних навичок виявлення фактів та протидії дискримінації.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
•
сутність поняття «толерантність»,
•
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні;
вміти:
•
керуватися принципами толерантності та недискримінації під час
надання поліцейських послуг.
1.4.
Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 годин.
1.5.
Програмні компетентності
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
ЗПК

ЗПК-5

Дотримання толерантності та недискримінації
в роботі поліцейського

2.Короткий опис змісту навчальної дисципліни.
Тема 1. Поняття «толерантність» та «дискримінації». Запобігання та протидія
дискримінації в поліції.
Толерантність, повага до розмаїття та рівність людей як ключові цінності
поліцейського. Принципи поліцейської діяльності в багатонаціональному
суспільстві. Дискримінація та її складові. Форми і прояви дискримінації. Природа
ксенофобії, стереотипи та упередження. Прояви ксенофобії: расизм, антисемітизм,
ісламофобія та гомофобія. Міжнародні та національні стандарти у сфері
запобігання та протидії дискримінації. Практика міжнародних організацій та
судових установ у справах про дискримінацію різних соціальних груп. Запобігання
та протидія дискримінації в Україні. Закон України «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні». Інклюзивне суспільство. Конвенція про права
осіб з інвалідністю.
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4.Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання до заліку.
1.
Принцип толерантності та поваги в діяльності поліцейського.
2.
Визначення поняття «дискримінація». Які її складові.
3.
Причини виникнення різних форм дискримінації.
4.
Наслідки дискримінації для суспільства.
5.
Сутність понять «стереотипи», «упередження». Відмінності.
6.
Найпоширеніші стереотипи в роботі поліцейських.
7.
Вплив дискримінаційних проявів на життя та діяльність громад та
соціальних груп у суспільстві.
8.
Найпоширеніші форми дискримінації в Україні.
9.
Національні та міжнародні НПА для регуляції та запобігання дискримінації.
10. Ознаки, за якими заборонена дискримінація.
11. Прояви дискримінації за статтю.
12. НПА захисту та свобод людей з особливими потребами.
13. Ознаки інклюзивного суспільства.

