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Силабус навчальної дисципліни  

«КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку  

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Предметом вивчення дисципліни є вивчення теоретичних і 

методологічних положень щодо теорії і практики призначення 

покарань формування і на цій основі у студентів правосвідомості і 

правової культури, в основу якої покладено почуття гуманності і 

справедливості при ставленні до засуджених. Ці знання  можуть бути 

використані у процесі професійної діяльності у сфері органів та 

установ виконання покарань, суду, прокуратури.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Мету викладання даної дисципліни можна також віднести в 

оволодінні студентів навичками тлумачення та застосовування 

норм законів і підзаконних нормативних актів, які регулюють 

виконання покарань.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 

повинен:  

Знати:  

- принципи кримінально-виконавчого права,   

- актуальні проблеми та основні напрямки вдосконалення 

кримінально-виконавчого законодавства і їх реалізації в 

діяльності установ виконання покарань (далі - УВП);   

- основні вимоги законності та засоби її забезпечення в 

діяльності УВП,   

- вимоги директивних органів щодо її зміцнення;   

- вимоги діючих законів та підзаконних нормативних актів, 

щодо правового регулювання виконання покарань УВП.  

Вміти:  

- працювати з правовими джерелами, які регулюють 

виконання покарань;   

- застосовувати норми кримінально-виконавчого та інших 

галузей права на практиці;  

- роз'яснення положень законодавства засудженим та іншим 

громадянам.  

  



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

- знання та розуміння сутності виконання покарань  

- розуміння широкого міждисциплінарного контексту 

практичного виконання покарань  

 - здатність складати необхідні практичні документи в галузі 

виконання покарань   

Навчальна логістика  Зміст дисципліни:   

Кримінально-виконавче право: поняття, принципи та джерела 

Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх направлення 

до місць відбування покарання  

Прийом, облік, розміщення та переведення засуджених  з одних 

кримінально-виконавчих установ до інших  

Порядок і умови відбування у виді позбавлення волі 

Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення 

засуджених до покарання у виді позбавлення волі 

Поняття та порядок умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання.  

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали.  

Форми навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Теорія держави і права, кримінальне право, організація судових і 

правоохоронних органів  

Пореквізити  кримінологія  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43053  

Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива 
частини). Навчальний посібник // О.М. Джужа, СЯ. Фаренюк, В.О.  

Корчинський та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2002, - 448 с. Права 

людини  і  професійні  стандарти для  працівників  

пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - 

К.: Сфера, 2002.-294 с.  

  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  ПІБ СЕМЧУК НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  

  

Посада: страший  викладач  

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2605-semchuk  
 15 

natalia.semchuk@npp.nau.edu.ua  
-448  

Тел.: 044 406 70 

E-mail:  
Робоче місце: 1 



Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  Google Classroom pzk3zy3  

  

 Розробник                   Семчук Н.О.  

Завідувач кафедри                           Лихова С.Я.  

  


