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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Кримінальне право України 

Викладач (-і) к. ю. н., доцент Гуцуляк М.Я. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(067) 291 03 11 

E-mail викладача guculyara@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 12 кредитів EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть ефективно застосовувати 

положення кримінального права для систематизованого освоєння і закріплення, 

правильному орієнтуванню в діючому кримінальному законодавстві, набуття вміння 

застосовувати норми кримінального права при кваліфікації кримінальних правопорушень; 

вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до закону 

про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і 

законних інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань; під час 

вивчення курсу повинні розкриватися зв'язки кримінального права України з іншими 

галузями права і юридичними навчальними дисциплінами.  

3. Мета та цілі курсу  

Метою навчальної дисципліни «Кримінального права» є поглиблене вивчення основних 

положень кримінально-правових норм Загальної частини КК та встановлення 

взаємозв‘язку з Особливою частиною КК. Ознайомлення із особливостями кваліфікації та 

застосування кримінально-правових норм. Засвоєння законодавчого визначення основних 

понять Особливої частини Кримінального кодексу України, набуття навичок самостійного 

комплексного аналізу окремих складів кримінальних правопорушень, а також вміння 

визначення конкретних елементів відповідних складів кримінальних правопорушень. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Правильне орієнтування у діючому кримінальному законодавстві; використовувати 

понятійний апарат кримінального права для вирішення правових проблем у різних сферах 

суспільного життя; використання отриманих теоретичні та практичні знання та вміння для 

правильної кваліфікації кримінальних правопорушень та здійснення іншої 

правозастосовної діяльності. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу І семестрі 220 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 64 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 56 год. 

самостійна робота 100 год. 

Обсяг курсу ІІ семестрі 140 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 48 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 год. 

самостійна робота 60 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 



І, ІІ 081«Право» І нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

І семестр      

Атестація №1 Кримінальне 

право. Загальна частина. 

     

Тема 1. Поняття, предмет, 

завдання і система 

кримінального права. Наука 

кримінального права.  
Поняття та завдання 

кримінального права України. 

Конституція України як 

концептуальне джерело 

кримінального права. Функції 

кримінального права, предмет і 

метод кримінально-правового 

регулювання.  

Система кримінального права 

України. Принципи 

кримінального права України. 

Лекція, 

семінарське, 

практичне 

заняття 

[5,12] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. Закон про кримінальну 

відповідальність. Поняття 

закону про кримінальну 

відповідальність, його ознаки та 

значення. Структура 

Кримінального кодексу України. 

Взаємозв‘язок Загальної та 

Особливої частини КК. 

Структура статей Загальної та 

Особливої частини КК. Види 

диспозицій і санкцій. 

Кримінально-правові норми: 

поняття та види. Тлумачення 

закону про кримінальну 

відповідальність: поняття, види і 

значення. Роль Верховного Суду 

в тлумаченні законів про 

кримінальну відповідальність. 

Аналогія в кримінальному праві. 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[14, 

10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. Кримінальна 

відповідальність та її підстави. 

Кримінальна відповідальність як 

вид юридичної відповідальності. 

Поняття, ознаки, зміст. 

Кримінально-правові відносини: 

їх структура. Кримінально-

правові відносини і кримінальна 

відповідальність. 

Лекція, 

Семінарське 

заняття 

[7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 4. Кримінальні 

правопорушення і його види. 

Поняття і ознаки кримінального 

правопорушення в 

кримінальному праві. 

Класифікація кримінальних 

правопорушень. Малозначність 

діяння (ч. 2 ст. 11 КК). 

Відмінність кримінального 

правопорушення від інших 

правопорушень. 

Лекція, 

семінарське 

практичне 

заняття 

[5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Склад кримінального 

правопорушення.  
Поняття і значення складу 

кримінального правопорушення. 

Співвідношення кримінального 

правопорушення і складу 

кримінального правопорушення. 

Елементи і ознаки складу 

кримінального правопорушення. 

Обов‗язкові і факультативні 

ознаки складу кримінального 

правопорушення. Види складу 

кримінального правопорушення. 

Лекція, 

семінарське, 

практичне 

заняття 

[9,10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Об’єкт і предмет 

кримінального 

правопорушення. 

Поняття об‗єкту кримінального 

правопорушення. Кримінально-

правове значення об‗єкта 

кримінального правопорушення. 

Суспільні відносини як об‗єкт 

кримінального правопорушення: 

їх структура. Об‘єкт 

кримінального правопорушення і 

об‘єкт кримінально-правової 

охорони. Класифікація об‗єктів 

кримінального правопорушення. 

Поняття предмету кримінального 

правопорушення та його місце в 

структурі складу кримінального 

правопорушення. 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[8,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Об’єктивна сторона 

кримінального 

правопорушення.  

Поняття та ознаки об‘єктивної 

сторони складу кримінального 

правопорушення, значення для 

кваліфікації. Дія чи бездіяльність 

в кримінальному праві: поняття 

та ознаки. Суспільно небезпечні 

наслідки як ознака об‘єктивної 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[13, 

10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



сторони складу кримінального 

правопорушення: поняття, їх 

види та значення в 

кримінальному праві. Місце, час, 

спосіб, обстановка, знаряддя і 

засоби вчинення кримінального 

правопорушення як ознаки 

об‗єктивної сторони і їх 

кримінально-правове значення. 

Тема 8. Суб‘єкт кримінального 

правопорушення. 

Поняття, ознаки суб‘єкта 

кримінального правопорушення, 

його види. Вік, з якого може 

наставати кримінальна 

відповідальність. Осудність як 

обов‘язкова ознака суб‗єкта 

кримінального правопорушення. 

Поняття  неосудності за 

кримінальним правом. Критерії 

неосудності. Поняття, ознаки, 

види спеціального суб‘єкта 

кримінального правопорушення 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[10,8] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. Суб’єктивна сторона 

кримінального 

правопорушення.  

Поняття суб‘єктивної сторони 

складу кримінального 

правопорушення та її ознаки. 

Поняття та форми вини в 

кримінальному праві. Умисел і 

його види. Спеціальні види 

умислу, їх значення. 

Необережність та її види. 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[9] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10. Стадії вчинення 

кримінального 

правопорушення. Поняття та 

види стадій умисного 

кримінального правопорушення. 

Поняття закінченого 

кримінального правопорушення. 

Поняття та види готування до 

кримінального правопорушення. 

Поняття, ознаки, види замаху на 

кримінальне правопорушення. 

Відмінність замаху від 

готування. 

Лекція, 

семінарське, 

практичне 

заняття 

[13] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 11. Співучасть у 

кримінальному 

правопорушенні.  
Поняття співучасті у 

кримінальному правопорушенні. 

Лекція, 

Семінарське, 

практичне 

заняття 

[15,9] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Об‘єктивні і суб‘єктивні ознаки 

співучасті. Види співучасників. 

Форми співучасті. Поняття, 

ознаки, значення. Спеціальні 

питання відповідальності 

співучасників. 

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

Атестація №2 Кримінальне 

право. Загальна частина. 

     

Тема 12. Множинність 

кримінального 

правопорушення.  
Поняття і види множинності 

кримінального правопорушення, 

її юридичне значення. Одиничне 

кримінальне правопорушення як 

структурний елемент 

множинності кримінальних 

правопорушеннь. Види 

одиничних кримінальних 

правопорушеннь. Повторність 

кримінального правопорушення: 

її ознаки та види. Значення для 

кваліфікації і призначення 

покарання. Сукупність 

кримінальних правопорушень та 

їх види. Значення сукупності для 

кваліфікації кримінального 

правопорушення і призначення 

покарання. Рецидив 

кримінального правопорушення. 

Кримінально-правове значення 

рецидиву кримінального 

правопорушення. 

Лекція, 

7семінарськ

е заняття 

[7,16] 

 

Підготовк

а до 

контроль

ної 

роботи 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 13. Обставини, що 

виключають злочинність 

діяння 
Поняття та види обставин, які 

виключають злочинність діяння. 

Поняття необхідної оборони й 

умови її правомірності. Уявна 

оборона. Відповідальність за 

шкоду, заподіяну в стані уявної 

оборони. Затримання особи, що 

вчинила кримінальне 

правопорушення. Підстави, 

ознаки й умови правомірного 

затримання злочинця та 

заподіяння йому шкоди. Крайня 

необхідність, її ознаки та 

підстави виникнення. Фізичний 

або психічний примус як 

обставина, що виключає 

Лекція, 

семінарське, 

практичне 

заняття 

[10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



злочинність діяння. Виконання 

наказу чи розпорядження. 

Діяння, пов'язане з ризиком. 

Виконання спеціального 

завдання з попередження чи 

викриття злочинної діяльності, 

організованої групи або 

злочинної організації. 

Тема 14. Звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Поняття, правові підстави та 

порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв‘язку з 

дійовим каяттям. Звільнення від 

кримінальної відповідальності у 

зв‘язку примиренням винного з 

потерпілим. Підстави та порядок 

передачі особи на поруки в 

зв‘язку із звільненням від 

кримінальної відповідальності. 

Лекція, 

семінарське 

практичне 

заняття 

[5,18] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5  

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 15. Покарання та його 

види. 
Поняття, ознаки та принципи 

покарання. Відмінність 

кримінального покарання від 

інших заходів державного 

примусу. Мета покарання. 

Питання про мету покарання в 

історії кримінального 

законодавства України та в науці 

кримінального права. Поняття, 

ознаки та значення системи 

покарань за кримінальним 

правом. Система покарань в 

історії кримінального права та за 

чинним кримінальним 

законодавством України. 

Класифікація (види) покарань. 

Основні та додаткові покарання. 

Інші класифікації покарань 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[10,7,

15] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 16. Призначення  

покарання 
Загальні засади призначення 

покарання. Обставини, що 

пом‘якшують та обтяжують 

покарання. Призначення 

покарання за сукупністю 

кримінальних правопорушень. 

Правила призначення покарання 

за сукупністю кримінальних 

Лекція 

заняття 

[6,12,

19] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

практичн

ого 

заняття, 

пройти 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



правопорушень. Призначення 

покарання за сукупністю 

вироків. Правила призначення 

покарання за сукупністю 

вироків. 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

Тема 17. Звільнення від 

покарання та його відбування. 

Поняття, підстави та види 

звільнення від кримінального 

покарання та його відбуття. 

Звільнення від покарання особи 

у зв‘язку з втратою нею 

суспільної небезпеки. Звільнення 

від покарання особи засудженої 

за діяння, караність якого 

законом усунена. Звільнення від 

відбування покарання з 

випробуванням: поняття та 

юридична природа. Звільнення 

від покарання на підставі закону 

України про амністію або акта 

про помилування. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[12, 

19] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 18. Судимість. Погашення 

і зняття судимості.  
Поняття, правові наслідки та 

кримінально-правове значення 

судимості. Погашення судимості. 

Загальні умови та строки 

погашення судимості. Зняття 

судимості. Підстави (умови) та 

порядок зняття судимості. 

Вирішення практичних завдань. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[10, 

17] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 19. Інші заходи 

кримінально-правового 

характеру. 
Поняття та мета примусових 

заходів медичного характеру. 

Види примусових заходів 

медичного характеру. Їх 

продовження, зміна або 

припинення. Вирішення 

практичних завдань. Зміст та 

класифікація обмежувальних 

заходів. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[5,10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 20. Заходи кримінально-

правового характеру щодо 

юридичних осіб. 
Поняття та мета примусових 

заходів медичного характеру. 

Види примусових заходів 

медичного характеру. Їх 

продовження, зміна або 

припинення. Вирішення 

практичних завдань.  Зміст та 

класифікація обмежувальних 

заходів. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 21. Особливості 

кримінальної відповідальності 

та покарання неповнолітніх.  
Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання 

неповнолітніх як прояв 

гуманізму кримінального 

законодавства України. 

Звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності. 

Підстави звільнення 

неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових 

заходів виховного характеру. 

Особливості звільнення 

неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності у 

зв‘язку із закінченням строків 

давності. Види покарань, що 

можуть бути застосовані до 

неповнолітнього. 

Лекція, 

Семінарське, 

заняття 

[12, 

19] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

підсумково

го заняття 

ІІ семестр      

Кримінальне право. Особлива 

частина 

Атестація №1 

     

Тема 1. Поняття, система і 

значення Особливої частини 

кримінального права. Наукові 

основи кваліфікації кримінальні 

правопорушення. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 2. Кримінальні 

правопорушення проти основ 

національної безпеки України 

Поняття, загальна 

характеристика і види 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



еримінальні правопорушення 

проти основ національної 

безпеки України. 

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

Тема 3. Кримінальні 

правопорушення проти життя та 

здоров‘я особи 

Лекція, 

семінарське, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Кримінальні 

правопорушення проти волі, 

честі та гідності особи 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Кримінальні 

правопорушення проти статевої 

свободи та статевої 

недоторканності 

особи 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Кримінальні 

правопорушення проти 

виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини 

і громадянина 

Лекція [2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Кримінальні 

правопорушення проти власності 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

господарської діяльності 

Лекція [2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 



матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

розкладом 

Тема 9. Кримінальні 

правопорушення проти довкілля 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Атестація №2      

Тема 10. Кримінальні 

правопорушення проти 

громадської безпеки 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 11. Кримінальні 

правопорушення проти безпеки 

виробництва 

Лекція [2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 12. Кримінальні 

правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту 

Лекція [2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 13. Кримінальні 

правопорушення проти 

громадського порядку та 

моральності 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 14. Кримінальні 

правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, 

прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров‘я 

населення 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 15. Кримінальні 

правопорушення у сфері охорони 

державної таємниці, 

недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову 

та мобілізації 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 16. Кримінальні 

правопорушення проти 

авторитету органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, об‘єднань 

громадян та кримінальні 

правопоршення проти 

журналістів 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 17. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп‘ютерів), систем та 

комп‘ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку 

Лекція [2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 18. Кримінальні 

правопорушення у сфері 

службової діяльності та 

професійної діяльності, 

пов‘язаної з наданням публічних 

послуг 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 19. Кримінальні 

правопорушення проти 

правосуддя 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



кого 

заняття 

Тема 20. Кримінальні 

правопорушення проти 

встановленого порядку несення 

військової служби (військові 

кримінальні правопорушення) 

Лекція [2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 21. Кримінальні 

правопорушення проти миру, 

безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготува

тися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

підсумково

го заняття 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру 

та  100 балів за екзамен 

«відмінно» – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв‘язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв‘язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

«добре» – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв‘язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв‘язках;  

«задовільно» – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв‘язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв‘язки;  



«незадовільно» – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв‘язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі основні 

та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (65 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

За ІІ семестр 
– оцінка за поточне тестування (10 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі основні 

та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (60 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 



- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2‖, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних 

груп. 
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