
Назва навчальної дисціплни 

(освітнього компоненту)

НПП, що забезпечують викладання

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні мережи 

НПП та режим роботи

Короткий опис дисципліни  (програмні 

цілі)

Додаток 1 до Регламенту (Наказ 7/148 від 21.08.2020)



Форми та технології навчання

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 



Кримінальне право (особлива частина)

Лектор - Попов Костянтин Леонідович, к.ю.н., доцент 

кафедри публічного права; Семінарські заняття СП-

81, 82 - Попов Костянтин Леонідович, к.ю.н., доцент 

кафедри публічного права

доц. Попов К.Л. popovkost@bigmir.net 

+380504405136 (Telegram), режим роботи: Пн-Сб. 

початок роботи: 9.00 (при проведенні першої пари 

занять початок роботи встановлюється відповідно до 

розкладу занять/консультацій на поточний тиждень);

закінчення роботи: 15.00 (при проведенні 

навчальних занять/ консультацій – закінчення роботи 

відповідно до розкладу занять та консультацій на 

поточний тиждень).

Дисципліна є логічним продовженням дисципліни 

«Кримінальне право (Загальна частина) – 1, 2». 

Метою дисципліни є формування у студентів 

здатностей:

- орієнтуватися в правових положеннях Особливої 

частини КК України, здійснювати їх системне 

тлумачення, виявляючи структуру і зміст ознак 

складу відповідних злочинів;

- використовувати у процесі професійної діяльності 

знання щодо змісту правових положень Особливої 

частини КК України для здійснення правильної 

кваліфікації відповідних злочинів.

Додаток 1 до Регламенту (Наказ 7/148 від 21.08.2020)



Дисципліна передбачає 18 лекцій і 18 практичних 

(семінарських) занять. Лекції та семінарські 

(практичні) заняття проводитимуться в Zoom-

конференції за розкладом занять. Результати 

поточного контролю відображатимуться в 

Електронному кампусі. Під час практичних занять 

вирішуватимуться задачі (ситуаційні завдання). 

Використовуватиметься платформа "Сікорськи-

дістанс".

буде надано на першому занятті

буде надано на першому занятті



Назва навчальної дисціплни 

(освітнього компоненту)

НПП, що забезпечують викладання

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні мережи 

НПП та режим роботи

Короткий опис дисципліни  (програмні 

цілі)

Додаток 1 до Регламенту (Наказ 7/148 від 21.08.2020)



Форми та технології навчання

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 



Юридичне письмо та складання юридичних 

документів

Попов Костянтин Леонідович, к.ю.н., доцент кафедри 

публічного права

Попов К.Л. popovkost@bigmir.net +380504405136 

(Telegram), режим роботи: Пн-Сб. початок роботи: 

9.00 (при проведенні першої пари занять початок 

роботи встановлюється відповідно до розкладу 

занять/консультацій на поточний тиждень);

закінчення роботи: 15.00 (при проведенні 

навчальних занять/ консультацій – закінчення роботи 

відповідно до розкладу занять та консультацій на 

поточний тиждень).

В результаті засвоєння дисципліни студенти зможуть: 

- складати правильно оформлені юридичні 

документи, використовуючи кращі практики;

- правильно визначати зміст реквізитів юридичного 

документу, належно структурувати документ; 

- формувати і закріплювати правову позицію у 

процесуальному документі; 

- формувати логічні і обгрунтовані вимоги у 

процесуальному документі;

- виявляти недоліки юридичного документу, 

критично оцінюючи його зміст.

Студенти також отримають практичний досвід 

формування претензії у господарській справі, 

позовної заяви (відзиву), скарги, заяви та 

клопотання.

Додаток 1 до Регламенту (Наказ 7/148 від 21.08.2020)



Дисципліна передбачає 9 лекцій і 9 практичних 

(семінарських) занять. Лекції та семінарські 

(практичні) заняття проводитимуться в Zoom-

конференції за розкладом занять. Результати 

поточного контролю відображатимуться в 

Електронному кампусі. Під час практичних занять під 

керівництвом викладача студенти складатимуть 

конкретні юридичні документи за певними 

ситуаційними завданнями. Використовуватиметься 

платформа "Сікорськи-дістанс".

буде надано на першому занятті

буде надано на першому занятті



Назва навчальної дисціплни 

(освітнього компоненту)

НПП, що забезпечують викладання

Контактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні мережи 

НПП та режим роботи

Короткий опис дисципліни  (програмні 

цілі)

Додаток 1 до Регламенту (Наказ 7/148 від 21.08.2020)



Форми та технології навчання

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 



Юридична техніка

Попов Костянтин Леонідович, к.ю.н., доцент кафедри 

публічного права

Попов К.Л. popovkost@bigmir.net +380504405136 

(Telegram), режим роботи: Пн-Сб. початок роботи: 

9.00 (при проведенні першої пари занять початок 

роботи встановлюється відповідно до розкладу 

занять/консультацій на поточний тиждень);

закінчення роботи: 15.00 (при проведенні 

навчальних занять/ консультацій – закінчення роботи 

відповідно до розкладу занять та консультацій на 

поточний тиждень).

В результаті засвоєння дисципліни студенти зможуть: 

- розуміти загальні і спеціальні правила юридичної 

техніки;

- розуміти правила використання основних засобів 

юридичної техніки; 

- здійснювати юридичну діяльність з дотриманням 

вимог юридичної техніки; 

-  правильно тлумачити норми законодавства;

- виявляти порушення вимог юридичної техніки в 

тексті нормативного акту, критично оцінюючи його 

зміст.

Студенти також отримають практичний досвід 

системного аналізу юридичних текстів.

Додаток 1 до Регламенту (Наказ 7/148 від 21.08.2020)



Дисципліна передбачає 18 лекцій і 9 практичних 

(семінарських) занять. Лекції та семінарські 

(практичні) заняття проводитимуться в Zoom-

конференції за розкладом занять. Результати 

поточного контролю відображатимуться в 

Електронному кампусі. Під час практичних занять під 

керівництвом викладача студенти вирішуватимуть 

ситуаційні завдання та обговорюватимуть актуальні 

питання юридичної техніки. Використовуватиметься 

платформа "Сікорськи-дістанс".

буде надано на першому занятті

буде надано на першому занятті


