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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ОСОБИ В УКРАЇНІ» 

 

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» 
 
 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Предмет вивчення даної дисципліни в навчальному плані, системі 

професійної освіти й зв’язок із суміжними дисциплінами 

визначається тим, що «Проблеми захисту особи в Україні» є 

заключним етапом вивчення фундаментальної юридичної науки – 

кримінальне право, студенти поглиблюють правові знання, 

вдосконалюють навички професійної діяльності щодо 

особливостей кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми захисту 

особи в Україні» – закріплення теоретичних знань в галузі 

кримінально-правової охорони життя та здоров'я особи та 

практичних навичок для їх застосування в конкретних життєвих 

ситуаціях, формування правової культури при практичному 

застосуванні цих норм кримінального законодавства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів, які 

регулюють правовідносини у сфері злочинів проти життя та 

здоров'я особи та особливості призначення покарання, а також 

набуття навичок застосування отриманих знань 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 

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: 

Проблемні питання об’єкта складів злочинів проти життя та 

здоров’я особи 

Проблемні питання об’єктивної сторони складів злочинів проти 
життя особи. 

Проблемні питання об’єктивної сторони складів злочинів проти 
здоров’я особи. 

Проблемні питання суб’єктивної сторони складів злочинів проти 
життя та здоров’я особи. 

Проблемні питання суб’єкта складів злочинів проти життя та 
здоров’я особи. 

Особливості кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 
складів злочинів проти життя та здоров’я особи. 

Види занять:лекції, практичні заняття 
Методи навчання:навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. 

Форми навчання:очна, дистанційна 

Пререквізити «Актуальні питання кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я 

за КК України», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», 

«Теорія доказів в кримінальному праві», «Адвокатська техніка», 

«Особливості складання процесуальних документів в 

кримінальному провадженні». 

Пореквізити Актуальні проблеми кримінального права 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

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. 

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 

 

 
Фото за 

бажанням 

Посада: страший 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 Google Classroom h5qo2lg 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2605-semchuk
mailto:natalia.semchuk@npp.nau.edu.ua


 


