КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2020/2021 н.р.
Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту

Для всіх
спеціальностей, крім
спеціальності
«Право» та
«Міжнародне
право»

Без
обмежень

Без
обмежень

Для
всього
контингенту

Для всіх
спеціальностей, крім
спеціальності
«Право»

Без
обмежень

Без
обмежень

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРАВОВОГО ПРОФІЛЮ
http://law.sumdu.edu.ua/uk/katalog-vibirkovih-discziplin/
Основи кримінального права

Кафедра
кримінальноправових
дисциплін та
судочинства

д.ю.н., проф.
Сухонос В.В.
к.ю.н., ст.
викл. Бондаренко О.С.
д.ю.н., проф.
Пахомов В.В.
к.ю.н., асист.

к.ю.н. ст.
викл. Бондаренко О.С.
к.ю.н., асист.

ДумчиковМ.О.

Правова
компетентність
Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

ДумчиковМ.О.

Застосовувати знання
про особливості кримінальної відповідальності та її форми у
практичній діяльності;
Застосовувати вміння
розмежовувати кримінально-правові норми
між собою та відмежовувати їх від інших
суспільно небезпечних
діянь у професійній
діяльності

Лекції,
практичні та
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

Застосовувати знання
основних складових
національної та міжнародної системи охорони і захисту прав інтелектуальної власності у
професійній діяльності;
Застосовувати знання
права інтелектуальної

Лекції,
практичні та
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

Право інтелектуальної власності
Кафедра
кримінальноправових
дисциплін та
судочинства

к.ю.н., викл.
Уткіна М.С.
к.ю.н., ст.
викл. Чернадчук О.В.
к.ю.н., ас.
Золота Л.В.

к.ю.н., викл.
Уткіна М.С.
к.ю.н., ст.
викл. Чернадчук О.В.
к.ю.н., ас.
Золота Л.В.

Правова
компетентність
Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

власності для проведення процедури захисту
прав інтелектуальної
власності у разі їх
порушення

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту

шкільний
рівень
знань з
«Правознавства»

Без
обмежень

Для
всього
контингенту
студентів

Для всього
контингенту
студентів,
крім спеціальності
«Право» та
«Міжнародне
право»

Без
обмежень

Без
обмежень

Основи запобігання злочинності

Кафедра
кримінальноправових
дисциплін та
судочинства

к.ю.н. ст.
викл. Янішевська К.Д.
к.ю.н. ст.
викл. Бондаренко О.С.
к.ю.н., асист.
ДумчиковМ.О

к.ю.н. ст.
викл. Янішевська К.Д.
к.ю.н. ст.
викл. Бондаренко О.С.
к.ю.н., асист.

Думчиков М.О

Правова
компетентність
Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

Застосовувати знання,
які включають розуміння поняття та суті злочинності, особи злочинця та особи потерпілого, їх характерні
риси та ознаки, основні
риси причин та умов
злочинності, способи
запобігання злочинності в цілому та окремих
її видів.

Лекції,
практичні та
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

Орієнтуватися в основних поняттях, принципах, джерелах сімейного права;
розуміти підстави виникнення та припинення сімейних правовідносин;
самостійно аналізувати
законодавчі акти;
володіти основними навичками практичного
використання сімейно-

Лекції,
практики,
семінари,
проблемні
заняття,
методи Elearning для
організації
самостійної
роботи

Правове регулювання сімейних відносин

Кафедра
міжнародного,
європейського
права та
цивільноправових
дисциплін

к.ю.н. , ст.
викл. Маланчук Т.В.,
к.ю.н., ст.
викл. Грибачова І.П.

к.ю.н. , ст.
викл. Маланчук Т.В.,
к.ю.н. , ст.
викл. Грибачова І.П.

Правова
компетентність
Здатність
спілкуватися з
експертами інших
галузей

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

правових засобів захисту порушених прав

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту
студентів

Для всього
контингенту
студентів,
крім спеціальності
«Право» та
«Міжнародне
право»

Без
обмежень

Без
обмежень

Course is
offered to
all contingents
of student

Course is
offered to all
contingents of
students,
except for the
specialty
"law" and

No limits

No limits

Основи європейського права

Кафедра
міжнародного,
європейського
права та
цивільноправових
дисциплін

К.ю.н.
Плотнікова
М.В.

К.ю.н.
Плотнікова
М.В.,
асист.
Славко А.С.

Здатність реалізувати свої права і
обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність
його сталого розвитку
Здатність працювати у міжнародному середовищі

ас.
Славко А.С.

Ability to realize
their rights and
responsibilities as a
member of society,
to realize the values
of civil (free
democratic) society
and the need for its

Вміти інтерпретувати
та поширювати європейські цінності;
орієнтуватися у європейських правових традиціях, праві Європейського Союзу;
розуміти основи захисту прав людини в європейському праві, правового регулювання
вільного руху осіб, товарів, послуг і капіталів
на європейському ринку, усвідомлювати
сутність євроінтеграційних процесів та
вміти адаптуватися до
них в повсякденному та
професійному житті

Лекції,
практики,
семінари,
проблемні
заняття,
методи Elearning
для організації
самостійної
роботи

The Basics of European Law
International,
European and
Civil Law
Department

К.ю.н., доц.
Завгородня
В.М.

Students will be able to:
interpret and share
European values;
understand European
legal traditions and basic
principles of European

Lectures,
workshops,
seminars,
problemsolving
classes,
Elearning for
selfstudy

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

sustainable
development
Students will be
able to work in an
international
environment

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

legal environment
understand the
fundamentals of human
right protection by
European law, legal
provision of EU market,
freedom of movement of
people, goods, capital
and services;
be aware of European
integration processes and
to adapt to these
processes in the daily
and professional activity.

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Без
обмежень

‘International
law’

Захист прав споживачів

Кафедра
міжнародного,
європейського
права та
цивільноправових
дисциплін

К.ю.н.
Маланчук
Т.В.

К.ю.н.
Маланчук
Т.В.,
асист.
Швагер О.А.

Правова
компетентність
Здатність:
спілкуватися з
експертами інших
галузей

Розуміти сутність і
зміст прав споживачів
товарів та послуг;
орієнтуватися в системі
контролю за якістю і
безпечністю товарів та
послуг; вміти
використовувати способи захисту прав споживачів відповідно до
законодавства України;
розуміти підстави і
порядок застосування
юридичної відповідальності за порушення
прав споживачів

Лекції,
практики,
семінари,
проблемні
заняття,
методи Elearning
для організації
самостійної
роботи

Для
всього
контингенту
студентів

Для всього
контингенту
студентів,
крім спеціальності
«Право» та
«Міжнародне
право»

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу;

Знати конституційні
права і свободи
людини, діяльність
органів публічної влади
по забезпеченню прав
людини, механізми їх
захисту; засвоїти
основні положення
теорії конституційного
права, Конституції і
законів України,
міжнародно-правових
документів з питань
прав людини;
ефективно реалізовувати теоретичні знання
у повсякденному житті
та професійній діяльності; вміти використовувати правозахисні
механізми у разі
порушення прав
людини і громадянина.

Лекції,
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу;
здатність
спілкуватися з

Поглибити знання про
суспільство, державу і
право; знати основні
права та свободи людини і громадянина, а
також правозахисні
механізми та вміти їх

Лекції,
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

Права людини

Кафедра конституційного
права, теорії та
історії держави
і права

К.ю.н.,
старший
викладач
Рябченко
Т.О.

К.ю.н.,
старший
викладач
Рябченко
Т.О.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту
студентів,
крім спеціальності
«Право» та
«Міжнародне
право»

Без
обмежень

Без
обмежень

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту
студентів,
крім спеціальності
«Право» та

Без
обмежень

Без
обмежень

Правознавство

Кафедра конституційного
права, теорії та
історії держави
і права

К.ю.н.,
старший
викладач
Рябченко
Т.О.

к.ю.н.,
старший
викладач
Рябченко
Т.О.

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
експертами з
інших галузей

Результати
навчання

використовувати у разі
порушення прав людини і громадянина;
розуміти основи організації та здійснення
державної влади в
Україні; вміти орієнтуватися у системі чинного законодавства
України, аналізувати
правові приписи та
застосовувати їх у
конкретних життєвих
ситуаціях, професійній
діяльності

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна
«Міжнародне
право»

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

