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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень», є обов’язковою для вивчення ОПП 262 «Правоохоронна
діяльність». Вивчається протягом першого семестру на кафедрі теорії права та кримінально-процесуального забезпечення галузі знань 26 Цивільна безпека.
Метою вивчення навчальної дисципліни є поглиблення знань слухачів щодо принципів і правил кваліфікації кримінальних правопорушень
та удосконалення практичних навичок застосування кримінального закону та судової практики в процесі кваліфікації кримінальних правопорушень.
Основним завданням навчальної дисципліни є з’ясування основних проблем правозастосовної практики, які виникають в процесі кримінально-правової кваліфікації та призначенні покарання за вчинення кримінальних правопорушень та удосконалення навичок самостійного використання знань теорії кримінально-правової кваліфікації, законодавства та правових позицій вищих судових інстанцій в процесі здійснення кваліфікації кримінальних правопорушень.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у слухачів наступних програмних компетентностей:
А) загальних компетентностей:
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації, суперечливих вимог та зміни умов
обстановки.
ЗК 4 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 7 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації та зміні правового режиму в державі.
ЗК 8 Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах.
Б) спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:
СК 1 Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності,
реалізовувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності, та розробляти оперативно-службові та бойові документи
СК 2 Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових
обов’язків.
СК 5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації у конкретних сферах юридичної діяльності
СК 7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок
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СК 10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення професійних (наукових) завдань, формувати та застосовувати сучасні системи підтримки прийняття рішень
СК 12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукової систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності для підтримки процесів прийняття рішень щодо запобігання, протидії та нейтралізації загроз прикордонній безпеці на рівні органу охорони державного кордону)
СК 15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів,
спрямованих на усунення загроз
СК 16. Здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології,
методи і засоби навчання
СК 20. Здатність застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні механізми захисту прав людини в правоохоронній діяльності та
практику Європейського суду з прав людини.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення слухачами наступних програмних результатів навчання:
ПРН 1 Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема під час публічних виступів, дискусій, проведення занять
ПРН 8 Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних
методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків
ПРН 11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми
матеріального та процесуального права у професійній діяльності
ПРН 12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності
ПРН 13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати, об’єктивно
оцінювати інформацію та забезпечувати належний рівень інформування підрозділу про сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу та Україною
ПРН 20 Викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, розробляти відповідне науково-методичне забезпечення, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання
ПРН 21 Здійснювати правове виховання
Досягнення програмних результатів навчання передбачає здатність демонструвати знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінювання його складових.
ПРН 1 Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.
1. Знати основні положення національного законодавства щодо кваліфікації кримінальних правопорушень та видів тлумачення кримінального закону.
2. Розуміти основні підходи до джерел кримінального права та їх значення для правозастосування
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3. Застосовувати положення кримінального щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, протидія яких віднесена до компетенції ДПСУ.
4. Аналізувати практику ВСУ, ВССУ, ЄСПЛ на застосування норм кримінального права.
5. Синтезувати теоретичні знання з практичною діяльності в ООДКУ
6. Оцінювати зрозумілість та однозначність інформації щодо кваліфікації кримінальних правопорушень.
ПРН 8 Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних
методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків
1. Знати основні положення щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, що посягають на авторитет органів державної влади та безпеку
державного кордону.
2. Розуміти суть незаконного впливу та втручання в діяльність правоохоронних органів при виконанні правоохоронцями своїх службових
обов’язків.
3. Застосовувати правові засоби дотримання основних прав людини, громадянина для забезпечення законності та правопорядку при виконанні службових обов’язків.
4. Аналізувати судова практику щодо застосування правових можливостей забезпечення авторитету правоохоронних органів, прав, інтересів
особистості, суспільства, держави.
5. Оцінювати правові ситуації з огляду на характер та вид правопорушення для застосування відповідних заходів правового впливу.
ПРН 11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми
матеріального та процесуального права у професійній діяльності
1. Знати основні положення щодо засобів диференціації кримінальної відповідальності при реалізації норм кримінального права.
2. Розуміти особливості кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень, протидія яких віднесена до компетенції ДПСУ з
урахуванням конкуренції правових норм.
3. Застосовувати положення норм кримінального права у правозастовчій діяльності при кваліфікації кримінальних правопорушень.
4. Аналізувати практику кваліфікації кримінальних правопорушень з урахуванням відповідності нормами права.
ПРН 12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності
1. Знати основні положення закону про кримінальну відповідальність у сфері порушення суспільних відносин, що забезпечують безпеку на
ДКУ.
2. Розуміти вплив практики ЄСПЛ, ВСУ для надання кваліфікованих висновків.
3. Застосовувати доктринальні підходи юридичної практики, прецедентів та доктрини кримінального права при правозастосуванні.
4. Аналізувати помилки правильної кваліфікації з урахуванням судової та слідчої практики.
5. Синтезувати висновки щодо змісту кримінально-правових відносин у практичну площину їх упровадження
6. Оцінювати правові ситуації з огляду на конкуренцію та колізію правових норм.
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ПРН 13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати, об’єктивно
оцінювати інформацію та забезпечувати належний рівень інформування підрозділу про сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу та Україною
1. Знати можливості використання різних баз даних, інших джерел для ознайомлення з новелами чинного законодавства з актуальних питань.
2. Розуміти суть змін у положення чинного законодавства з урахуванням сучасного стану та розвитку відносин між країнами Європейського
Союзу та Україною у спектрі професійної діяльності щодо охорони ДКУ.
3. Застосовувати належне інформування підрозділу про сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу в частині правового забезпечення безпеки ДКУ.
4. Аналізувати актуальну інформацію щодо новел чинного та міжнародного законодавства .
5. Синтезувати нормативні зміни у законодавстві з їх впровадженням у практичні діяльність.
6. Оцінювати зміст правових норм з точки зору оперативності забезпечення їх інформування підрозділу.
ПРН 20 Викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, розробляти відповідне науково-методичне забезпечення, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання
1. Знати основні вимоги щодо науково-методичного забезпечення викладання дисциплін, зокрема кримінально-правового блоку з питань
кваліфікації кримінальних правопорушень.
2. Розуміти форми та методику проведення навчальних занять з питань кваліфікації кримінальних правопорушень, які віднесені до компетенції ДПСУ та засоби навчально-методичного забезпечення.
3. Застосовувати інноваційні технології, методи і засоби навчання.
4. Аналізувати зміст правових актів щодо положення законодавства про кримінальну відповідальність в частині кримінальної відповідальності за порушення порядку переміщення/перетинання ДКУ, порядку несення/проходження військової служби.
5. Оцінювати правові ситуації з урахуванням специфіки виконання службових обов’язків.
ПРН 21 Здійснювати правове виховання
1. Знати основні проблеми правозастосовної практики, які виникають в процесі кримінально-правової кваліфікації
2. Розуміти особливості кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень, протидія яких віднесена до компетенції ДПСУ.
3. Застосовувати методи самостійного опрацювання новел законодавства з використання знань теорії кримінально-правової кваліфікації та
судової практики.
4. Аналізувати положення вітчизняного кримінального законодавства, правову позицію вищих судових інстанцій для здійснення правильної
кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень.
5. Синтезувати теоретичні знання щодо кваліфікації кримінальних правопорушень у практичну площину при виконанні службових
обов’язків.
6 . Оцінювати правові ситуації з огляду на характер та вид вчиненого діяння.
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Курс

7

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Форми підсумкового контролю

Індивідуальна робота
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-7
ЗК-8

СК-1

СК-2
СК-5
СК-7
СК-10
СК-12

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Методи контролю

МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.3.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах непов- МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.3.
ної/недостатньої інформації, суперечливих вимог та зміни умов обстановки.
МК2.8; МК4.1.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8;
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
МК3.2; МК4.1; МК4.3.
Здатність до адаптації та дії у новій ситуації та зміні правового режиму в держа- МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК2.8; МК3.2; МК4.1; МК4.3.
ві.
Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умоМК1.1; МК2.1; МК2.8; МК4.1.
вах.
Фахові компетентності спеціальності
Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми маМК1.1; МК2.1; МК2.8; МК3.1; МК4.1.
теріального та процесуального права у професійній діяльності, та розробляти
оперативно-службові та бойові документи
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспі- МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.3; МК2.4;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.
льства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків
Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації у конкретних
МК1.1; МК2.8; МК3.3
сферах юридичної діяльності
Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8; МК3.2;
МК4.1; МК4.3.
набуття і вдосконалення ними професійних навичок
Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення професійних (наукових) завдань, формувати та застосову- МК2.1; МК2.8; МК4.1
вати сучасні системи підтримки прийняття рішень
Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукової систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та опеМК1.1; МК2.1; МК.2.3; МК2.8; МК4.1
ративно-технічних засобів, організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності для підтримки процесів прийняття рішень щодо запобігання, протидії та
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Шифр

СК-15
СК-16
СК-20

Компетентність

Методи контролю

нейтралізації загроз прикордонній безпеці на рівні органу охорони державного
кордону)
Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення
загроз
Здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання
Здатність застосовувати міжнародні угоди, універсальні і регіональні механізми
захисту прав людини в правоохоронній діяльності та практику Європейського
суду з прав людини

МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8; МК4.1
МК1.1; МК2.1; МК2.8; МК4.1.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8;
МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.3.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

Програмні результати

Методи навчання

Оцінювання

ПРН-1

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема під час публічних виступів,
дискусій, проведення занять
Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів
особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків
Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в
різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності
Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності

МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4;
МН 2.2; МН2.3;
МН3.1;
МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4;
МН 1.5; МН 2.2; МН2.3;
МН3.1

МК1.1; МК2.1; МК2.8;
МК4.1

МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4;
МН 2.2; МН2.3;
МН3.1.
МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4;
МН1.5; МН 2.2; МН2.3;
МН3.1.
Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4;
даних, інших джерелах інформації, аналізувати, об’єктивно оцінювати МН1.5; МН 2.2; МН2.3;
інформацію та забезпечувати належний рівень інформування підроз- МН3.1.
ділу про сучасний стан й розвиток міжнародних відносин та сучасний
стан й розвиток відносин між країнами Європейського Союзу та Укра-

МК1.1; МК1.3; МК2.1;
МК2.3; МК2.4; МК2.8;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК1.3; МК2.1;
МК2.3; МК2.4; МК2.8;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК1.3; МК2.1;
МК2.3; МК2.4; МК2.8;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.

ПРН-8

ПРН-11
ПРН-12
ПРН-13

МК1.1; МК1.3; МК2.1;
МК2.3; МК2.4; МК2.8;
МК3.2; МК4.1; МК4.3..

10
Шифр
ПРН-20
ПРН-21

Програмні результати

Методи навчання

їною
Викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й мето- МН 1.1; МН 1.2; МН1.5;
дичному рівні, розробляти відповідне науково-методичне забезпечен- МН 2.2; МН3.1.
ня, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання
Здійснювати правове виховання
МН 1.1; МН 1.2; МН1.5;
МН 2.2; МН3.1.

Оцінювання
МК2.1; МК2.8; МК4.1.
МК2.1; МК2.8; МК4.1.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Кількість
год

1

Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації

2

Л2

Питання кваліфікації кримінальних правопорушень при
конкуренції
кримінальноправових норм
3
Питання кваліфікації кримінальних правопорушень залежно від стадії реалізації
протиправного умислу
4
Питання кваліфікації кримінальних правопорушень,
вчинених у співучасті
5
Особливості кваліфікації
множинності кримінальних
правопорушень
6
Кваліфікація діянь при деяких видах помилок у кримінальному праві
Модульний контроль № 1
7
Проблемні питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки.
8
Особливості
кваліфікації
кримінальних
правопорушень, що посягають на авторитет правоохоронних органів

4

Л2

Сз2

10

4

Л2

Сз2

4

Л2

Пз2

4

Л2

Сз2

6

Л2

Сз2

4

Л2

Пз2

4

Л2

№
теми

1

2

Найменування теми

Номери, вид занять та кількість годин

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Місяці

Пз2

Кількість
годин

1/1Л (2); 2/1Л (2); 2/2Сз(2);
3/1Л(2); 3/2Сз(2); 4/1 Л(2),
4/2Пз(2); 5/1Л (2); 5/2Сз (2); 6/1Л
(2); 6/2Сз (2);
6/3 Кр (2);7/1 Л (2); 7/2 Пз(2);
8/1 Л (2); 8/2 Пз (2); 9/1 Пз (2);

22

11

10/1 Л (2); 10/2Пз (2); 11/1Сз (2);
12/1 Сз(2);12/2 Пз (2);
13/1 Л (2);13/2Пз (2); 14/1 Сз (2);

16

12

14/2 Пз (2); 14/3 Кр (2); Е(6).

10

09

Кр2

Номери тем, занять та кількість
годин

12

12
Кваліфікація кримінальних
правопорушень проти особистих прав і свобод людини і
громадянина
10 Кваліфікація контрабанди
11 Кваліфікація кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
12 Кваліфікація кримінальних
правопорушень, що посягають на недоторканність державного кордону
13 Проблеми
кримінальноправової кваліфікації кримінальних правопорушень у
сфері охорони інформації
14 Особливості
кримінальноправової кваліфікації кримінальних
правопорушень
проти встановленого порядку несення та проходження військової служби.
Модульний контроль № 2
Екзамен
Всього
9

2

Пз2

4
2

Л2
Сз2

Пз2

4

Сз2

Пз2

4

Л2

Пз2

6

Сз2

Пз2

6
60

Е6

Кр2

Всього

60
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Тематичний план
№ теми

№ занят
тя

Види навчальних занять,
завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1 курс
1 семестр
МОДУЛЬ 1
1
1

лекція

4
2

самостійна
робота

2

2

8
1

лекція

2

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ.
Проблеми кримінально-правової кваліфікації.
1. Поняття закону про кримінальну відповідальність. Основні підходи до визначення джерел кримінального права та їх значення для правозастосування.
2. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації.
3. Стадії кримінально-правової кваліфікації. Юридичне закріплення результатів
кваліфікації кримінальних правопорушень.
1. Поняття тлумачення кримінально-правових норм.
2. Основні підходи до визначення тлумачення кримінально-правових норм.
3. Способи та види тлумачення.
4. Дефініція кримінально-правової кваліфікації та її видів.
5. Значення правильної кримінально-правової кваліфікації.
6. Склад кримінального правопорушення і його значення для кримінально-правової
кваліфікації.
7. Принципи кримінально-правової кваліфікації
8. Об’єкт колізії та конкуренції в кримінальному праві.
9. Колізії між положеннями Конституції України та статтями КК. Колізії між статтями Загальної та Особливої частин КК та шляхи їх усунення.
ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРИ
КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ.
Актуальні проблеми кваліфікації при конкуренції кримінально-правових
норм.
1. Поняття конкуренції кримінально-правових норм, її види та способи вирішення.
Конкуренція та колізія кримінально-правових норм: співвідношення понять.
2. Правила кримінально-правової кваліфікації при конкуренції правових норм

1.1; 1.3; 1.4;
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 3.4; 3.42;
3.43; 3.53;
3.60; 3.92

2.1; 2.2; 2.3;
3.4; 3.42; 3.51;
3.60; 3.92
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№ теми

№ занят
тя

2

Види навчальних занять,
завдань

Кількість
годин

семінарське
заняття

2

самостійна
робота

4

3

6
1

лекція

2

2

семінарське
заняття

2

самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання

Кваліфіковані та привілейовані склади кримінальних правопорушень як засіб
диференціації кримінальної відповідальності.
1. Кримінально-правова кваліфікація при конкуренції загальної і спеціальної норм,
кількох спеціальних норм.
2. Кримінально-правова кваліфікація наявності кількох кваліфікуючих, особливо
кваліфікуючих ознак.
3. Правила кримінально-правової кваліфікації при співпадінні кваліфікуючих/особливо кваліфікуючих/привілеюючих ознак та обставин, що впливають на
покарання.
1. Санкція та диференціація кримінальної відповідальності.
2. Склади кримінальних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки та види
кримінальних правопорушень за ступенем тяжкості.
3. Кваліфікація за наявності ознак, що впливають на диференціацію кримінальної
відповідальності.
ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТИПРАВНОГО УМИСЛУ.
Стадії вчинення кримінального правопорушення та їх значення для кваліфікації
1. Стадії вчинення кримінального правоорушенняу: поняття, види.
2. Кваліфікація закінченого кримінального правопорушення.
3. Кваліфікація незакінченого кримінального правопорушення.
Окремі питання кваліфікації залежно від стадії реалізації протиправного умислу.
1. Кваліфікація закінченого кримінального правопорушення з формальним, матеріальним та усіченим складом та його особливості.
2. Особливості кваліфікації триваючого та продовжуваного кримінального правопорушення.
3. Кваліфікація готування на кримінальне правопорушення чи замаху на нього.
4. Кримінально-правове значення добровільної відмови від вчинення кримінального
правопорушення (частково невдала та повністю невдала добровільна відмова)
1. Момент закінчення кримінального правопорушення з формальним, матеріальним
та усіченим складом.
2. Момент закінчення триваючого, продовжуваного, складеного кримінального пра-

Література

1.1; 1.3; 1.4; 1.
5; 1.42;
2.1; 2.2; 2.3;
3.4; 3.36; 3.39;
3.41; 3.44;
3.52; 3.60;
3.89; 3.90;
3.92; 3.97;
3.99; 3.101
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№ теми

№ занят
тя

Види навчальних занять,
завдань

4

Кількість
годин

6
1

лекція

2

2

практичне
заняття

2

самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання

вопорушення.
3. Підстава кримінальної відповідальності за попередню кримінально протиправну
діяльність.
4. Кримінальне правопорушення, при вчиненні яких замах неможливий.
5. Умови правомірності добровільної відмови від вчинення кримінального правопорушення..
6. Кваліфікація частково невдалої (повністю невдалої) добровільної відмови від
вчинення кримінального правопорушення.
ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ.
Кваліфікація кримінальних правопорушень, що вчиняються у співучасті.
1. Загальні положення кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті.
2. Кваліфікація вчиненого з врахуванням виду співучасника.
3. Врахування форми співучасті при кваліфікації кримінального правопорушення.
Кваліфікація кримінальних правопорушень з урахуванням виду співучасників
та форми співучасті.
1. Форми співучасті і їх вплив на кваліфікацію.
2. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, що вчинюються з розподілом ролей.
3. Співучасть та причетність: питання розмежування.
1.Кримінальне правопорушення, при вчиненні яких співучасть не може мати місце.
2.Співвідношення співучасті у кримінальному правопорушенні і деяких посягань,
передбачених статтями Особливої частини КК.
3.Підстава кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, вчинені
у співучасті.
4.Загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті.
5.Кваліфікація посягання виконавця, співвиконавця, організатора, підмовника, пособника кримінального правопорушення.
6.Опосередковане підбурювання.
7.Поняття, ознаки та форми причетності до кримінального правопорушення.
8.Особливості кваліфікації окремих форм причетності.

Література

1.1; 1.3; 1.4; 1.
5; 1.42;
2.1; 2.2; 2.3;
3.4; 3.19; 3.28;
3.34; 3.36;
3.41; 3.44;
3.54; 3.55;
3.60; 3.62;
3.92; 3.93
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№ занят
тя

Види навчальних занять,
завдань

5

Кількість
годин

6
1

лекція

2

2

семінарське
заняття

2

самостійна
робота

2

6

20
1

лекція

2

2

семінарське
заняття

2

3

контрольна
робота (МК)

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІІФІКАЦІЇ МНОЖИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ.
Множинність кримінальних правопорушень та особливості її кваліфікації
1. Поняття та види множинності кримінальних правопорушень.
2. Кваліфікація сукупності та повторності кримінальних правопорушень
3. Кваліфікація рецидиву кримінальних правопорушень.
Кваліфікація множинності кримінальних правопорушень.
1. Види сукупності кримінальних правопорушень та особливості їх кваліфікації.
2. Кримінально-правове значення та правила кваліфікації повторності кримінальних
правопорушень.
3. Правила кваліфікації спеціального, пенітенціарного рецидиву.
1.Види ускладнених (складних) одиничних кримінальних правопорушень.
2.Кваліфікація реальної сукупності.
3.Випадки, коли ідеальна сукупність не може мати місце.
4.Кримінально-правове значення повторності кримінальних правопорушень.
5.Правила кваліфікації повторності кримінальних правопорушень.
6.Правила кваліфікації спеціального, пенітенціарного рецидиву
КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ ПРИ ДЕЯКИХ ВИДАХ ПОМИЛОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Неправильна кримінально-правова кваліфікація та її значення.
1. Поняття та види неправильної кримінально-правової кваліфікації.
2. Кваліфікація при юридичній помилці.
3. Кваліфікація при фактичній помилці.
Кваліфікація діянь при юридичній та фактичній помилках.
1. Класифікація фактичних помилок та їх вплив на кримінальну відповідальність.
2. Фактична помилка в обставинах, що виключають кримінальну протиправність
діяння. Фактична помилка при вчиненні кримінального правопорушення у співучасті.
3. Проблемні питання незнання закону: кваліфікація при юридичній помилці.
4.
1. Виконання завдань контрольної робот

1.1; 1.3; 1.4; 1.
5; 1.29;
2.1; 2.2; 2.3;
3.4; 3.8; 3.36;
3.41; 3.44;
3.60; 3.87;
3.92;

1.4;
2.1; 2.2; 2.3;
33.4; 3.42;
3.60; 3.92
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№ занят
тя

Види навчальних занять,
завдань

Кількість
годин

індивідуальна
робота
(виконання
реферату)
самостійна
робота

8

6

Найменування теми і навчальні питання

Література

Виконання реферату за обраною тематикою
1. Підбір теми реферату.
2. Написання реферату.
3. Підготовка реферату до захисту
1. Кваліфікація при помилці в об’єкті та предметі кримінального правопорушення.
2. Кваліфікація при помилці в потерпілому.
3. Кваліфікація замаху з непридатними засобами.
4. Кваліфікація при помилці в розвитку причинового зв’язку.
5. Кваліфікація при помилці в суспільно небезпечних наслідках

Модуль 2
7

6
1

лекція

2

2

практичне
заняття

2

самостійна
робота

2

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
Кваліфікація кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки
України.
1. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері політичної безпеки України.
2. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері військової та внутрішньої
безпеки України.
Питання кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері політичної, військової та внутрішньої безпеки України.
1. Відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
2. Проблемні питання кваліфікації кримінальних правопорушень “Державна зрада”
та “Шпигунство”. Їх порівняльна характеристика.
3. Відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
1. Конституційні основи національної безпеки України.
2. Ознаки складів кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки
України.
3. Особливості об’єкта кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.
4. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти основ національної
безпеки

1.1; 1.2; 1.3;
1.4; 1.5; 1.6;
1.20; 1.21;
1.26; 1. 32;
1.34;
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5;
3.4; 3.10; 3.43;
3.44; 3.49;
3.82; 3.92;
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№ теми

№ занят
тя

Види навчальних занять,
завдань

8

Кількість
годин

10
1

лекція

2

2

практичне
заняття

2

самостійна
робота

6

9

4
1

практичне
заняття

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО
ПОСЯГАЮТЬ НА АВТОРИТЕТ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Питання кваліфікації кримінальних правопорушень, що посягають на авторитет правоохоронних органів.
1. Проблемні питання визначення об’єкту, предмету та потерпілого у кримінальних
правопорушеннях, що посягають на життя, здоров’я та майно працівників правоохоронних органів.
2. Кваліфікація інших кримінальних правопорушень, що посягають на нормальні
діяльність правоохоронних органів.
Проблемні питання кваліфікації кримінальних правопорушень, спрямованих
на перешкоджання виконання працівниками правоохоронних органів службових обов’язків.
1. Кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних з втручанням в діяльність
працівників правоохоронних органів.
2. Актуальні питання кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним впливом на працівників правоохоронних органів та посяганням на їх життя,
здоров’я та майно.
1. Об’єкт кримінальних правопорушень, що посягають на життя, здоров’я , майно
працівників правоохоронних органів особи.
2. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, що посягають на встановлений порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування,
громадських формувань, окремих громадян.
3. Потерплі від кримінальних правопорушень, пов’язаних з втручанням в діяльність працівників правоохоронних органів
4. Питання кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з посягання на
життя працівника правоохоронного органу з урахуванням спрямованості умислу
посягання.
КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Поняття та ознаки кримінальних правопорушень проти особистих прав і свобод людини і громадянина
1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти особистих прав і
свобод людини і громадянина.

1.3; 1.4; 1.7;
1.8; 1.9; 1.10;
1.11; 1.12;
1.13; 1.14;
1.15; 1.16;
1.17; 1.39;
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5; 3.5;
3.13; 3.18;
3.20; 3.21;
3.23; 3.26;
3.27; 3.29;
3.30; 3.33;
3.36; 3.37;
3.40; 3.43;
3.44; 3.56;
3.57; 3.60;
3.66; 3.67;
3.69; 3.72;
3.78; 3.79;
3.79; 3.81;
3.88; 3.91;
3.92; 3.94;3.91

1.3; 1.4; 1.33;
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5;
3.3; 3.5; 3.6;
3.15; 3.26;
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№ теми

№ занят
тя

Види навчальних занять,
завдань

Кількість
годин

самостійна
робота

2

1

лекція

10
2

2

практичне
заняття

2

самостійна
робота

6

10

Найменування теми і навчальні питання

2. Особливості кваліфікації «Насильницького зникнення» та «Захоплення заручників»: проблемні питання розмежування.
3. Кваліфікація складу кримінального правопорушення «Торгівля людьми».
1. Міжнародно-правові стандарти в сфері запобігання торгівлі людьми.
2. Об’єкт та потерпілий у складі кримінального правопорушення «Торгівля людьми».
3. Форми кримінально протиправного діяння, що утворюють об’єктивну сторону
торгівлі людьми.
4. Зміст поняття «тяжкі наслідки» у кримінальних правоорушеннях проти волі, честі
та гідності особи.
5. Сутність кримінальних правопорушень проти конституційних прав та свобод
людини та громадянина.
КВАЛІФІКАЦІЯ КОНТРАБАНДИ
Актуальні проблеми кваліфікації контрабанди
1. Контрабандна як вид кримінального правопорушення.
2. Особливості предмету контрабанди.
Особливості кваліфікації контрабанди.
1. Проблемні питання кваліфікації контрабанди з урахуванням специфіки предмету
правопорушення та стадій його завершення .
2.Кваліфікація інших кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним переміщенням предметів через державний кордон України.
1. Регулювання питань переміщення товарів через державний кордон.
2. Особливості об’єктивної сторони контрабанди, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю
лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів
необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної
території України та контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 201, 201-1, 305
КК);
3. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають
державному експортному контролю; незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини.
4. Кваліфікація переміщення предметів через лінію розмежування.

Література

3.36; 3.43;
3.44; 3.60;
3.64; 3.71;
3.76; 3.92.

1.1; 1.2; 1.3;
1.4; 1.5; 1.6;
1.23; 1.26;
1.27; 1.27;
1.31; 1.32;
1.34; 1.35;
1.36; 1.41;
1.42;1.44;
1.45;2.1; 2.2; 2
.3; 2.4; 2.5;
3.4; 3.26; 3.38;
3.42; 3.43;
3.44; 3.58;
3.60; 3.84;
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№ теми

№ занят
тя

Види навчальних занять,
завдань

11

Кількість
годин

4
1

семінарське
заняття

2

самостійна
робота

2

12

6
1

семінарське
заняття

2

2

практичне
заняття

2

Найменування теми і навчальні питання

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проблемні питання кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.
1. Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності з урахуванням суб’єкта правопорушення.
2. Вплив предмета (його виду та розміру) кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності, у тому числі корупційних кримінальних правопорушень, на
його кваліфікацію.
1. Особливості кваліфікації кримінального правопорушення «Прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».
2. Незаконне збагачення: питання кваліфікації.
3. Істотна шкода як обов’язкова ознака кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.
4. Кваліфікація кримінальних правопорушень, які вчиняють суб’єкти правоохоронної діяльності.
5. Відповідальність за зловживання впливом.
КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ
НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ.
Посягання на недоторканність державного кордону як вид кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації
1. Поняття, ознаки, види кримінальних правопорушень у сфері охорони державної
таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
2. Кваліфікація кримінальних правопорушень, що посягають на недоторканність
державного кордону.
3. Особливості кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ст.332-1
КК.
Відповідальність за кримінальне правопорушення у сфері охорони недоторканності державного кордону.
1.Особливості об’єкту кримінальних правопорушень у сфері охорони недоторканності державного кордону.
2.Обов`язкові ознаки об’єктивної сторони кримінальних правопорушень, передба-

Література

1.1; 1.2; 1.3;
1.4; 1.5; 1.6;
1.25; 1.26;
1.27; 1.32;
1.34; 1.35;
1.36; 1.41;
1.42; 1.44;
1.45;
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5;
3.4; 3.16; 3.26;
3.38;
4.42; 3.43;
3.44; 3.60;

1.1; 1.2; 1.3;
1.4; 1.5; 1.6;
1.18; 1.19;
1.20; 1.20;
1.21; 1.22;
1.26; 1.27;
1.32; 1.33;
1.34; 1.35;
1.36; 1.41;
1.42; 1.44;
1.45;
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5;
3.4; 3.7; 3.24;
3.26; 3.42;
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самостійна
робота

13.

Кількість
годин

2

6
1

лекція

2

2

практичне
заняття

2

самостійна
робота

2
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чених ст.ст.332, 332-1, 332-2 КК.
3.Суб`єктивні ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.332, 332-1,
332-2 КК.
1. Аналіз складу кримінального правопорушення «Розголошення державної таємниці».
2. Відповідальність за втрату документів, що містять державну таємницю.
3.Кваліфікація передачі або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у
сфері оборони країни.
4. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.332,
332-1, 332-2 КК.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ
Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом документів.
1. Поняття та види інформації, що підлягають державному захисту.
2. Кримінально-правове забезпечення охорони інформаційних правовідносин..
Проблемні питання кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з
порушенням порядку використання документів.
1. Особливості кваліфікації кримінального правопорушення, що передбачає підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи їх використання. Проблемні питання визначення суб’єкта кримінального правопорушення.
2. Особливості кримінальної відповідальності за використання завідомо підроблених документів під час перетинання державного кордону.
3. Особливості кваліфікація кримінальних правопорушень, що посягають на збереження інформації.
4. Відповідальність за втрату/розголошення інформації з обмеженим доступом.
1. Об’єкт незаконних дій у сфері схоронності таємної інформації.
2. Відповідальність за службове підроблення.
3. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням порядку збереження різних видів інформації залежно від суб’єкта.

Література

3.43; 3.44;
3.60; 3.75;
3.80; 3.85;
3.86; 3.96.

1.1; 1.3; 1.4;
1.42;
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5;
3.4; 3.24; 3.26;
3.36; 3.42;
3.43; 3.44;
3.51; 3.60;
3.73; 3.82;
3.92;
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14

Кількість
годин

18

1

семінарське
заняття

2

2

практичне
заняття

2

8

3

індивідуальне
завдання (реферат)
контрольна
робота
(МК)
самостійна
робота

Екзамен
Разом за 1 семестр
Разом за І курс
Разом за дисципліну

2

4

6
120
120
120
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Поняття, ознаки та система військових кримінальних правопорушень
1. Військове кримінальне правопорушення: поняття, ознаки, види.
2. Проблемні питання кваліфікація військових кримінальних правопорушень,
пов’язаних із порядком збереження, користування та поводження з військовим майном.
Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації окремих військових
кримінальних правопорушень.
1. Особливості кваліфікації військових службових кримінальних правопорушень.
2. Проблемні питання кваліфікації кримінальних правопорушень, що посягають на
встановлений порядок несення певних видів військової служби (ст.418-421 КК).
Підготовка реферату до захисту.
Оформлення роботи.
Створення презентації.
1.Виконання завдань контрольної роботи.
2.Захист рефератів
1. Спеціальні ознаки військових кримінальних правопорушень.
2. Вплив встановлення початкового та завершального моменту військової служби на
кримінальну відповідальність.
3. Особливості об’єктивної сторони військових кримінальних правопорушень.
4. Сутність суб’єкта військових кримінальних правопорушень. Співучасть у військових кримінальних правопорушеннях.
5. Відповідальність за кримінальне правопорушення, що посягають на встановлений
порядок несення певних видів військової служби.

Література

1.1; 1.3; 1.4;
1.5; 1.20;
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5;
3.4; 3.14; 3.17;
3.26; 3.31;
3.35; 3.42;
3.43; 3.44;
3.45; 3.46;
3.47; 3.61;
3.70; 3.80;
3.92; 3.100
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/polozhotsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з
будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни
обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Слухачи, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не відзвітували
за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли слухач не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо слухач (слухач,
студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою,
50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, слухачу (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому
випадку слухач (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з
метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності.Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
МН.1.1.
МН.1.2.
МН.1.3.
МН.1.4.

МН.1.5.

МН.2.1.
МН.2.2.
МН.2.3.

МН.3.1.
МН.3.2.
МН.3.3.

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота, пробні вправи,
творчі вправи, усні вправи, практичні вправи, графічні
вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний, репродуктивний, евристичний, дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання через
науково-дослідну роботу)
Неімітаційні
(групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод «ХОБО», активні види лекційних і семінарських занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

Шифр
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5
МК 1.6
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

