КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2021/2022 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,
проєктна 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
081 «Право» та 293
«Міжнародне
право»

Без
обмежень

Без
обмежень

Для
всього
контингенту

Для всіх
спеціальностей, крім
081 «Пра-

Без
обмежень

Без
обмежень

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРАВОВОГО ПРОФІЛЮ
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Кафедра
кримінальноправових
дисциплін та
судочинства

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

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

Кафедра
кримінальноправових

к.ю.н., ст.
викл.
Уткіна М.С.

к.ю.н., ст.
викл.
Уткіна М.С.

Основи кримінального права
Застосовувати знання
про особливості кримінальної відповіЗдатність
дальності та її форми
спілкуватися з
у практичній діяльЛекції,
експертами з
ності.
практичні та
інших галузей.
Застосовувати вміння
семінарські
Здатність
розмежовувати кризаняття,
застосовувати
мінально-правові
проблемні
знання у
норми між собою та
заняття
практичних
відмежовувати їх від
ситуаціях
інших суспільно небезпечних діянь у
професійній діяльності
Основи IT-права
Здатність
Застосовувати знання Лекції,
спілкуватися з
щодо сфер складнопрактичні та
експертами з
сті та невизначеності семінарські
інших галузей
в галузі ІТ-права.
заняття,

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

дисциплін та
судочинства

Кафедра
кримінальноправових
дисциплін та
судочинства

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

к.ю.н., ас.
Думчиков
М.О.

к.ю.н., ас.
Думчиков
М.О.

к.ю.н. ст.
викл.
Янішевська
К.Д.
к.ю.н.,
асист.
Думчиков
М.О

к.ю.н. ст.
викл.
Янішевська
К.Д.
к.ю.н.,
асист.
Думчиков
М.О

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

альтернативних
рішень однієї і
тієї ж проблеми
та представляти
добре обґрунтовані висновки як
в усній, так і в
письмовій формі

Результати
навчання

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

Здатність критично
аналізувати складні
проблеми щодо використання інформаційних технологій,
застосовувати вивчені правові принципи
до цих проблем, оцінювати переваги.
Формувати судження
на основі критичного
аналізу про переваги
та недоліки використання інформаційних
технологій
Основи запобігання злочинності
Застосовувати знаЗдатність
ння, які включають
спілкуватися з
розуміння поняття та
експертами з
суті злочинності,
інших галузей
Лекції,
особи злочинця та
альтернативних
практичні та
особи потерпілого, їх
рішень однієї і
семінарські
характерні риси та
тієї ж проблеми
заняття,
ознаки, основні риси
та представляти
проблемні
причин та умов злодобре обґрунтозаняття
чинності, способи завані висновки як
побігання злочиннов усній, так і в
сті в цілому та окреписьмовій формі
мих її видів

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

Без
обмежень

Без
обмежень

во» та 293
«Міжнародне
право»

Для
всього
контингенту

Для всіх
спеціальностей, крім
081 «Право» та 293
«Міжнародне
право»

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра адміністративногосподарського права та
фінансовоекономічної
безпеки

Лекції

Д.ю.н.,
доцент
Кисельова
О.І.,
к.ю.н.,
доцент
Шлапко Т.В

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Д.ю.н.,
доцент
Кисельова
О.І.,
к.ю.н.,
доцент
Шлапко Т.В

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

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

Захист трудових прав і мотивація персоналу
Знати правове регулювання зайнятості,
працевлаштування і
звільнення з роботи,
робочого часу і часу
відпочинку, забезпеЗдатність засточення дисципліни
совувати знання праці, дисциплінарІнтерактивні
у практичних
лекції.
ної та матеріальної
ситуаціях.
Аналіз
відповідальності;
Здатність до
знати юридичний ме- конкретних
пошуку, обробханізм та юридичні і ситуацій
лення та аналізу не юридичні засоби
(Case-study).
інформації з
Кейс-метод.
захисту і забезперізних джерел.
чення трудових прав ЛекціїЗдатність прийдискусії.
суб'єктів трудових
мати обґрунтоНавчальна
відносин.
вані рішення.
Уміти складати та за- дискусія /
Усвідомлення
повнювати відповідні дебати.
рівних можливо- документи, пов'язані Проблемний
стей та гендерз реалізацією консти- семінар
них проблем
туційного права на
працю (резюме, мотиваційний лист,
проєкт трудового
договору, позовна
заява тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Для
всього
контингенту

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Для всіх
спеціальностей, крім
Для всього
081 «Право» континта 293 «Між- генту
народне
право»

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

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,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)

Кафедра адміністративногосподарсьАсистент
кого права та Глущенко
фінансовоН.В.
економічної
безпеки

Викладачстажист
Стеблянко
А.В.

Основи українського законодавства
Знати основні аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, а саІнтерактивні
ме, основи теорії дерлекції.
жави та права, конАналіз
ституційного, адміконкретних
ністративного, циситуацій
Здатність
вільного, господарсь(Case-study)
застосовувати
кого, трудового, криКейс-метод.
знання у
мінального та інших
Лекціїпрактичних
галузей права.
дискусії.
ситуаціях
Уміти орієнтуватись
Навчальна
у чинному законодискусія /
давстві, працювати з
дебати.
нормативно-правовиПроблемний
ми актами, прасемінар
вильно застосовувати
правові норми до
конкретних практичних ситуацій
Fundamentals of Ukrainian legislation

Department of
Administrative
and Economic
Law and
Financial and

Викладачстажист
Стеблянко
А.В.

Ability to apply
knowledge in
practical
situations

Асистент
Глущенко
Н.В.

To know the main
aspects of legal
regulation of public
relations in Ukraine,

Interactive
lectures
Case-study
Case method

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

Без
обмежень

Для
всього
контингенту

Для всіх
спеціальностей, крім
081 «Право»
та 293 «Міжнародне
право»

For the
whole
contingent

Except 081
For the
“Law” and
whole
293 “Intercontingent
national law”

No
limits

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Economic
Security

Кафедра адміністративногосподарсьАсистент
кого права та Глущенко
фінансовоН.В.
економічної
безпеки

Викладачстажист
Стеблянко
А.В.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)
Lecturesdiscussions
Practiceoriented
learning
Educational
discussion /
debate,
Problem
workshop

such as: the basics
theory of state and
law, constitutional,
administrative, civil,
economic, labor,
criminal and other
branches of law.
To be able to navigate
in current legislation,
work with regulations
acts, correctly apply
legal norms to specific
practical situations
Правовий статус іноземців в Україні
Здатність
Використовувати
спілкуватися
нормативно-правові
Інтерактивні
іноземною
акти, що регулюють
лекції.
мовою.
правовий статус іно- Аналіз
Здатність
земців;
конкретних
застосовувати
аналізувати та виріситуацій
знання у
шувати ситуації, що
(Case-study).
практичних
виникають під час
Лекціїситуаціях.
перебування іноземдискусії.
Здатність
ців в Україні;
Проблемний
виявляти,
розуміти наслідки
семінар.
ставити та
порушення українсь- Мозковий
вирішувати
кого законодавства
штурм
проблеми.
іноземцями;

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Для
всього
контингенту

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всіх
спеціальностей, крім
081 «Право»
та 293 «Міжнародне
право»

Для всього
контингенту

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Department of
Administrative
and Economic Асистент
Law and
Глущенко
Financial and Н.В.
Economic
Security

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Викладачстажист
Стеблянко
А.В.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

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

уміти збирати та заповнювати документи, пов’язані з перебування іноземців на
території України;
знати порядок перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування
іноземців на території України
Legal status of foreigners in Ukraine
To use normative legal
acts regulating the
legal status of
Interactive
Ability to apply
foreigners;
lectures.
knowledge in
to analyze and resolve Analysis of
practical
situations that arise
specific
situations. Ability
during the stay of
situations.
to identify, pose
foreigners in Ukraine; Case-study.
and solve
to understand the
Lecturesproblems.
consequences of
discussions.
Ability to make
violations of Ukrainian Problem
informed
legislation by
seminar.
decisions.
foreigners;
Brain-storm
to be able to collect
and fill in documents

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

For the
whole
contingent

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Except 081
For the
“Law” and
whole
293 “Internacontingent
tional law”

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Кафедра адміністративногосподарського права та Доцент
фінансовоРуденко Л.Д.
економічної
безпеки
Кафедра
Доцент
міжнародного, Плотнікова
європейського М.В.
права та
цивільноправових
дисциплін

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,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

related to the stay of
foreigners in Ukraine
Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг
Знати основні
поняття та принципи
ринку фінансових
послуг ЄС.
Пояснювати правові
основи функціонуЗдатність до
вання ринку фінансо- Аналіз
абстрактного
вих послуг ЄС.
конкретних
мислення,
Доцент
Оцінювати правові
ситуацій
аналізу та
РуденкоЛ.Д.
засади взаємовідно(Case-study),
синтезу.
син інституцій Євро- лекціїЗдатність до
пейського Союзу що- дискусії,
Для
пошуку,
до регулювання рин- обмін
всього
оброблення та
ку фінансових послуг думками
континаналізу
Асистент
Описувати систему
(think-pairгенту
інформації з
Швагер О.А.
джерел європейсьshare),
різних джерел.
кого права, засади
навчальна
Здатність
взаємодії органів та
дискусія /
працювати в
інституцій ЄС між
дебати,
міжнародному
собою, правовий ста- кейс-методи
контексті.
тус споживачів фінансових послуг та їх
право на захист своїх
законних прав та
інтересів, право на
звернення до євро-

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всіх
спеціальностей, крім
081 «Право» та 293
«Міжнародне
право»

Для всього
контингенту

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

International,
European and
Civil Law
Department

К.ю.н., доц.
Завгородня
В.М., к.ю.н.
Славко А.С.

Кафедра міжнародного,
європейсько-

К.ю.н.
Плотнікова
М.В.,

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,
проєктна 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

пейських судових
органів
Common Foreign and Security Policy: Legal Framework for EU-Ukraine Cooperation
Students will be able
to:
understand EU
Common Foreign and
Security Policy;
be aware of the
European Union's
Security Architecture, Lectures,
Course is
Students will be
EU legal tools for
workshops,
offered to all
able to work in an
Course is
К.ю.н., доц.
combating terrorism
seminars,
contingents
international
offered to
Завгородня
and protection of
problem
of students,
environment and
all continNo limits
В.М., к.ю.н.
cybersecurity;
solving
except for
to communicate
gents of
Славко А.С
understand and
classes,
the specialty
with experts in
students
interpret ongoing
eLearning for
«Internavarious fields
harmonization of EU
self-study
tional law»
and Ukrainian law and
European integration
processes; and
to implement the
knowledge in the daily
and professional
activity
Основи європейського права
К.ю.н.
Здатність реаліВміти інтерпретувати Лекції,
Для всього
Для
Без
Плотнікова
зувати свої права та поширювати євро- практики,
контингенту
всього
обмежень
М.В.,
і обов’язки як
пейські цінності;
семінари,
студентів,

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

го права та
цивільноправових
дисциплін

International,
European and
Civil Law
Department

Лекції

к.ю.н.
Славко А.С.

К.ю.н., доц.
Завгородня
В.М., к.ю.н.
Славко А.С.

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

к.ю.н.
Славко А.С.,
асист.
Швагер О.А.

к.ю.н.
Славко А.С.,
асист.
Швагер О.А.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського
(вільного демократичного)
суспільства та
необхідність
його сталого
розвитку.
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)
проблемні
заняття,
методи Elearning
для
організації
самостійної
роботи

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
The Basics of European Law
Ability to realize
Students will be able
Lectures,
rights and
to:
workshops,
responsibilities as interpret and share
seminars,
a member of
European values;
problem
society, to realize understand European
solving
the values of civil legal traditions and
classes,
(free democratic) basic principles of
eLearning for
society and the
European legal
self-study
need for its
environment

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

контингенту
студентів

крім
спеціальностей «Право» та
«Міжнародне
право»

Course is
offered to
all contingents of
students

Course is
offered to all
contingents
of students,
except for
the specialty
“Law” and
“International law”

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No limits

No
limits

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

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

Результати
навчання

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

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.
Захист прав споживачів
Розуміти сутність і
зміст прав споживаЛекції,
чів товарів та послуг; практики,
орієнтуватися в сиссемінари,
темі контролю за
проблемні
якістю і безпечністю заняття,
товарів та послуг;
методи Eвміти використовуlearning для
вати способи захисту організації
прав споживачів від- самостійної
повідно до законороботи
давства України;

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Для
всього
контингенту
студентів

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Для всього
контингенту
студентів,
крім
спеціально- Без
стей «Праобмежень
во» та
«Міжнародне
право»

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

International,
European and
Civil Law
Department

Лекції

К.ю.н.,
доцент
кафедри
Плотнікова
М.В.

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,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

розуміти підстави і
порядок застосування юридичної відповідальності за
порушення прав
споживачів
European standards for protection of rights of consumers of financial services
Students will be able:
to know the basic
concepts and
principles of the EU
financial services
market;
to explain the legal
Legal
basis for the
Lectures,
competence:
functioning of the EU
workshops,
Ability to
Course is
financial services
seminars,
communicate
offered to
асист.
market;
problem
with experts in
all continШвагер О.А.
to describe the system solving
other fields;
gents of
of sources of European classes,
Ability to work in
students
law, the legal status of eLearning for
an international
consumers of financial self-study
environment
services and their right
to protection of their
legitimate rights and
interests, be able to
apply the acquired
knowledge of
European standards for

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

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

No limits

No
limits

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Department of
Criminal Law
and Procedure

Кафедра
кримінальноправових
дисциплін та
судочинства

Лекції

Professor
Pakhomov
V.V.;
Ph.D. in Law,
Lecturer,
Dumchikov
М.О.

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

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Ph.D. in Law,
Lecturer,
Dumchikov
М.О.

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

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

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

the protection of the
rights of consumers of
financial services
Fundamentals of criminal law
Apply knowledge
about the peculiarities
of criminal liability
Lectures,
and its form in
Ability to
practical and
practice; Apply the
communicate
seminar
ability to differentiate
with experts in
classes,
between criminal law
other industries
problem
norms and distinguish
classes
them from other
socially dangerous
activities.
Право інтелектуальної власності
Застосовувати знання
основних складових
національної та міжнародної системи
Лекції,
Здатність
охорони і захисту
практичні та
спілкуватися з
прав інтелектуальної семінарські
експертами з
власності у професій- заняття,
інших галузей
ній діяльності;
проблемні
Застосовувати знання заняття
права інтелектуальної власності для
проведення процеду-

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

Course is
offered to
all contingents of
students

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

No limits

No
limits

Для
всього
контингенту
студентів

Для всього
контингенту
студентів,
крім спеБез
ціальностей
обмежень
«Право» та
«Міжнародне
право»

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Department of
Criminal Law
and Procedure

Ph.D. in Law,
Lecturer,
Utkina M. S.
Ph.D. in Law
senior
Lecturer

.Ph.D. in Law,
Lecturer,
Utkina M. S.
Ph.D. in Law
senior
Lecturer

Department of
Criminal Law
and Procedure

Ph.D. in Law,
Assosiate
Professor,
Yanishevska
K. D.
Ph.D. in Law,

Ph.D. in Law,
Assosiate
Professor,
Yanishevska
K. D.
Ph.D. in Law,
Lecturer,

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Ability to
communicate
with experts in
other industries

Ability to
communicate
with experts in
other industries

Результати
навчання

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

ри захисту прав
інтелектуальної
власності у разі їх
порушення
Intellectual property
To apply knowledge of
the main components
of national and
international system of
d protection of
intellectual property
Lectures,
rights in professional
practical and
activity; apply
seminar
knowledge of
classes,
intellectual property
problem
rights to conduct
classes
procedures for the
protection of
intellectual property
rights in case of their
violation
The basics of crime prevention
To apply knowledge
Lectures,
that includes
practical and
understanding of the
seminar
concept and nature of
classes,
crime, the person of
problem
the offender and the
classes
person of the victim,

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

Course is
offered to
all contingents of
student

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

No limits

No
limits

Course is
offered to
all contingents of
students

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

No limits

No
limits

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Dumchikov
М.О.

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Dumchikov
М.О.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

their characteristics
and features, the main
causes and conditions
of crime, ways of
preventing crime in
general and its
individual types

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

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна
“International law”

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

