КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2022/2023 н.р.
Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
Види
який (і) пропонується для
компетентність,
навчальних
викладання
Кафедра,
Результати
на формування
занять та
що
навчання за
Семінарські
або розвиток
методи
пропонує
навчальною
та
якої
викладання,
дисципліну
дисципліною
практичні
спрямована
що
Лекції
заняття,
дисципліна
пропонуються
лабораторні
роботи
ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРАВОВОГО ПРОФІЛЮ
https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Основи кримінального права
Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 081
Право, 293
Міжнародне
право

Кафедра
кримінально-правових
дисциплін
та
судочинства

Старший
викладач
Думчиков
М.О.

Викладачстажист
Малетов
Д.В.

Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.
Здатність
реалізувати свої
права і обов’язки
як члена
суспільства

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

Практичні та
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

кримінальноправові діяння
Fundamentals of Criminal Law
For the
entire
contingent
without
limits

For the entire
contingent,
except for
specialties
081 Law,
293
International
Law

Department
of Criminal
Law and
Procedure

Senior
Lecturer,
Dumchikov
М.О.

Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 081
Право, 293
Міжнародне
право

Кафедра
адміністративного,
господарського права
та
фінансовоекономічної
безпеки

Доцент
Кисельова
О.І.,
доцент
Шлапко Т.В.

Lecturer
Maletov D.V.

Ability to apply
knowledge in
practical
situations.
Ability to exercise
their rights and
responsibilities as
a member of
society

Apply knowledge
about the
peculiarities of
criminal liability and
its form in practice;
Apply the ability to
differentiate between
criminal law norms
and distinguish them
from other socially
dangerous activities
Захист трудових прав і мотивація персоналу
Доцент
Кисельова
О.І.,
доцент
Шлапко Т.В.

Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення.
Усвідомлення
рівних
можливостей та
гендерних
проблем.

Знати правове
регулювання
зайнятості,
працевлаштування і
звільнення з роботи,
робочого часу і часу
відпочинку,
забезпечення
дисципліни праці,
дисциплінарної та
матеріальної
відповідальності;
знати юридичний
механізм та

Practical and
seminar classes,
problem classes

Audience

No
limits

Інтерактивні
лекції
Аналіз
конкретних
ситуацій (Casestudy)
Кейс-метод
Лекції-дискусії
Навчальна
дискусія /
дебати
Проблемний
семінар

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

юридичні і не
юридичні засоби
захисту і
забезпечення
трудових прав
суб'єктів трудових
відносин;
Уміти складати та
заповнювати
відповідні
документи,
пов'язані з
реалізацією
конституційного
права на працю
(резюме,
мотиваційний лист,
проект трудового
договору, позовна
заява тощо)
Правовий статус іноземців в Україні
Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 081
Право, 293
Міжнародне
право

Кафедра
адміністративного,
господарського права
та
фінансово-

Асистент
Глущенко
Н.В.

Асистент
Глущенко
Н.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою.
Здатність
застосовувати
знання у

використовувати
нормативно-правові
акти, що регулюють
правовий статус
іноземців;
аналізувати та
вирішувати
ситуації, що

Інтерактивні
лекції
Аналіз
конкретних
ситуацій (Casestudy)
Лекції-дискусії

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

економічної
безпеки

Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальнос
тей 081

Кафедра
міжнародного, європейського
права та

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

практичних
ситуаціях.
Здатність
виявляти,
ставити та
вирішувати
проблеми.

виникають під час
перебування
іноземців в Україні;
розуміти наслідки
порушення
українського
законодавства
іноземцями;
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
Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг
Доцент
Плотнікова
М.В.

Асистент
Швагер О.А.

Здатність
працювати в
міжнародному
контексті

Знати основні
поняття та
принципи ринку
фінансових послуг
ЄС.

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Проблемний
семінар
Мозковий
штурм

Аналіз
конкретних
ситуацій (Casestudy), лекціїдискусії,

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна
Право, 293
Міжнародне
право

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

порівняльно
го правознавства

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Пояснювати правові
основи
функціонування
ринку фінансових
послуг ЄС.
Оцінювати правові
засади
взаємовідносин
інституцій
Європейського
Союзу щодо
регулювання ринку
фінансових послуг
Описувати систему
джерел
європейського
права, засади
взаємодії органів та
інституцій ЄС між
собою, правовий
статус споживачів
фінансових послуг
та їх право на
захист своїх
законних прав та
інтересів , право на
звернення до
європейських
судових органів

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються
Обмін
думками
(think-pairshare),
Навчальна
дискусія /
дебати, кейсметоди

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
Види
який (і) пропонується для
компетентність,
навчальних
викладання
Кафедра,
Результати
на формування
занять та
що
навчання за
Семінарські
або розвиток
методи
пропонує
навчальною
та
якої
викладання,
дисципліну
дисципліною
практичні
спрямована
що
Лекції
заняття,
дисципліна
пропонуються
лабораторні
роботи
European Standards for Protection of Rights of Financial Services Consumers

For the
entire
contingent
without
limits

For the entire
contingent,
except for
specialties
081 Law,
293
International
Law

International,
European
and
Comporative
Law
Department

Associate
Professor
Plotnikova
M.V.

Lecturer
Shvaher O.A.

Ability to work in
an international
environment

To know the basic
concepts and
principles of the EU
financial services
market;
to explain the legal
basis for the
functioning of the EU
financial services
market;
to describe the
system of sources of
European law, the
legal status of
consumers of
financial services and
their right to
protection of their
legitimate rights and
interests, be able to
apply the acquired
knowledge of
European standards
for the protection of
the rights of
consumers of
financial services

Case study,
lecturesdiscussions,
think-pairshare,
educational
discussion /
debate, case
studies

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

