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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Кафедра Державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221121782 
Адреса кафедри, № кабінету 
(викладацької) 

вул. Алчевських, 29  
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Контактна інформація викладача: +380677030885 
2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика навчальної дисципліни будується у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції)» і закріплена Програмою навчальної дисципліни.  

Система вимог, правил поведінки студентів на заняттях, взаємин із викладачем, іншими студентами. 

Вона включає такі базові вимоги: 

- не пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність з поважних причин доводити до 

відома викладача заздалегідь; 

- регулярно переглядати лекційний і практичний матеріал; 

- здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни; 

- системність і регулярність роботи здобувача вищої освіти з навчальною і науковою літературою; 

- обов’язковою є присутність здобувача на модульному та підсумковому контролях. 

Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні для здобуття бажаного 

ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом 

кожного семестру. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може 

бути відрахований. 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування у студентів 

теоретичних і практичних знань щодо особливостей 

кримінальної відповідальності за  діяння, пов`язані з 

сепаратизмом та колабораціонізмом та протидії цим явищам 
 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

Формування у здобувачів першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 081 «Право» предметних компетентностей, 
системи знань, вмінь та навичок в сфері правничих досліджень 
щодо кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки та 
особливостей відповідальності за діяння, пов`язані з 
сепаратизмом та колабораціонізмом 

Завдання вивчення навчальної 

дисципліни 

1. Узагальнення, поглиблення та розширення знань з Загальної 

та Особливої частин кримінального права. 

https://scholar.google.com/citations?user=urgkyfIAAAAJ&hl=ru
about:blank
about:blank
about:blank


2. Вироблення практичних навичок кваліфікації злочинів проти 

основ національної безпеки  та діянь, пов`язані з сепаратизмом 
та колабораціонізмом.. 
3. Формування навичок тлумачення закону про кримінальну 

відповідальність та положень постанов Пленуму Верховного 

Суду України. 

4. Поглиблення навичок відмежування злочинів проти основ 

національної безпеки від суміжних правопорушень. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ  

Сформовані компетентності 

Загальні 
 

Спеціальні (фахові) 
 

Програмні результати навчання   

5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 
Правозастосовна діяльність 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда, лекція-диспут);  

2. Практичні методи (практичні заняття, вирішення практичних кейсів); 

3. Наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  

4. Робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

складання реферату);  

5. Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

6. Самостійна робота (розв’язання задач, виконання завдань); 

7.Індивідуальна науково-дослідна робота  (завдання) здобувачів вищої освіти; 

8. Інтерактивні. 

 
7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1.   Тема 1. Теоретико-

правові засади забезпечення 

кримінально-правової охорони основ 

національної безпеки України 

2 4  15 

Тема 2. Підстави кримінальної 

відповідальності за діяння, пов’язані 

із сепаратизмом 

4 6  15 

Модуль 2.  Тема 1. Підстави 

кримінальної відповідальності за 

колабораційну діяльність 

 

2 5  15 

Тема 2. Протидія діянням, пов’язаним 

із сепаратизмом та колабораціонізмом 

 

2 5  15 

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82 – 89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 



(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

FX 35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ залік  

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за 

вид роботи 

Відвідування лекцій    

Підготовка та робота на 

семінарському занятті    

Робота на практичному занятті 50 10 5 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист)    

Виконання завдань для самостійної 

роботи    

Модульний контроль 10 1 10 

Виконання і захист ІНДЗ    

    

Залік 40 1 40 

Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базова 

 

1. Бантишев О.Ф., Шамара О.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної 

безпеки України (проблеми кваліфікації): монографія. 3-тє вид., перероб. і допов. Луганськ. 2014. 198 

с. 

2. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право. Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. 2017. 1064 с. 

3. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. 

Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-е вид., пере- робл. і допов. 

Харків: Право, 2015. 680 с.  

4. Луценко Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної 

безпеки України: монографія. Харків: Право, 2015. 200 с. 

5. Матвійчук В.К. Злочини проти основ національної безпеки: поняття та загальна характеристика. 

Юридична наука. 2013. № 9. С. 80-87. 

 
Допоміжна 

1. Батиргареєва В.С., Нетеса Н.В. Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму. 

Право і безпека. 2014. №1. С. 65-70. 

2. Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту 



 

  

 

при кваліфікації державної зради // Проблеми боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 

2014. Вип. 28. С.79-88. 

3. Рубащенко М.А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 Харків. 2015. 245 с. 

4. Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за колабораціонізм за чинним КК України. Соціальна 

функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та 

правозастосування : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.). Харків: 

Право, 2016. 564 с. 

5. Ясиновський П.В.Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних 

Сил України та інших військових формувань: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків. 2018. 235 с. 
Інформаційні ресурси 

http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України.  

http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.  

http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.  

http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб-портал судової влади в Україні  

http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. 

 http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. 

 http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні.  

http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.  

http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України.  
 

 

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ 

Moodle: https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=4128 


