
СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Особиста безпека працівника правоохоронних органів» 

 

Спеціальність: _262_ «_Правоохоронна діяльність _» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регулюють 

правовідносини у сфері забезпечення особистої безпеки працівника 

правоохоронного органу. Практика забезпечення особистої безпеки 

працівника правоохоронного органу відповідно до законодавства 

України. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення основ забезпечення особистої безпеки працівника 

правоохоронного органу. Закріплення практичних навичок для 

застосування цих знань у конкретних життєвих ситуаціях, 

формування правової культури при практичному застосуванні норм 

законодавства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення дисципліни здобувачі освіти повинні знати:  

-норми Кримінального кодексу України;  

-нормативно-правові акти кримінально-правового значення, які 

стосуються забезпечення особистої безпеки працівника 

правоохоронного органу;  

-особливості забезпечення особистої безпеки працівника 

правоохоронного органу;  

вміти:  

-самостійно визначати ознаки забезпечення особистої безпеки 

працівника правоохоронного органу; 

 -працювати з правовими джерелами;  

-вирішувати правові ситуації на практиці. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу під час вирішення юридичних 

питань у продовж виконання своїх професійних обов’язків 

як фахівець-юрист (адвокат); 

 здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 
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стандартних та окремих нестандартних ситуаціях; 

 здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним 

чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій 

професійній дискусії; 

 навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права; 

 уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій; 

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти; 

 здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності; 

 навички консультування з правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, 

відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних 

даних та конфіденційної інформації. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Законодавство України про забезпечення безпеки працівників суду 

та правоохоронних органів 

Кримінальні та кримінально-процесуальні аспекти забезпечення 

безпеки працівників правоохоронних органів 

Криміналістичні аспекти забезпечення безпеки працівників 

правоохоронних органів 

Окремі практичні аспекти забезпечення безпеки працівників 

правоохоронних органів при виконанні різного роду службових 

завдань.  

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. 

Форми навчання: очна, дистанційна. 

Пререквізити Кримінальне право, кримінальний процес, основи судових та 

правоохоронних органів 

Пореквізити Теоретичні основи кваліфікації злочинів; актуальні проблеми 

кримінального права; кримінальне порівняльне право 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Бурдін В.М. Кримінально-правова характеристика 

заподіяння шкоди життю та здоров'ю особи під час зайняття 

спортом : монографія / В.М.  Бурдін, О.Б. Сибаль. – Київ : 

Центр учб. літ., 2015. – 197 c. 

2. Уварова Н.В. Кримінальна відповідальність за злочини 



проти життя та здоров’я особи, вчинені з мотивів расової, 

національної чи релігійної нетерпимості: дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право»/ 

Уварова Н.В. – Дніпропетровськ, 2012. – 213 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний 

Викладач(і) ПІБ СЕМЧУК НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: старший  викладач 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2605-semchuk 

Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: natalia.semchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-448 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

Код доступу hxzmlc4 

 

 

 

 


