ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
(І-й семестр 2017-2018 н.р.)
Викладач: доц. Шевчук А.В.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)»
(лекційні заняття, 3-й курс, І потік)
Назва теми
Дата проведення Пара (год.)
Група
Аудиторія
Примітка
МОДУЛЬ І. Загальні положення Особливої частини кримінального права України та її структура. Кримінально-правова характеристика
злочинів проти основ національної безпеки, життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи і недоторканості особи, проти
власності та злочинів у сфері господарської діяльності.
4 пара
01.09.2017
К.1, ауд.8
Поняття Особливої частини кримінального права України.
(13.00-14.20)
1.
Кримінально-правова кваліфікація
І потік
4 год.
5 пара
01.09.2017
К.1, ауд.8
(14.40-16.00)
4 пара
05.09.2017
315
(13.00-14.20) І потік
2.
Злочини проти основ національної безпеки України
4 год.
5 пара
05.09.2017
218
(14.40-16.00)
4 пара
08.09.2017
К.1, ауд.8
(13.00-14.20)
І потік
5 пара
3.
Злочини проти життя та здоров’я особи
6 год.
08.09.2017
К.1, ауд.8
(14.40-16.00)

Тема

12.09.2017
4.

Злочини проти волі, честі та гідності особи

15.09.2017
19. 09.2017

2 пара
(09.50-11.10)
1 пара
(08.20-09.40)
2 пара

К.1, ауд.8
І потік

К.1, ауд.8
К.1, ауд.8

4 год.

(09.50-11.10)

22.09.2017
5.

Злочини проти статевої свободи та недоторканності особи
26.09.2017

6.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина

29.09.2017
03.10.2017

7.

Злочини проти власності

1 пара
(08.20-09.40)
2 пара

К.1, ауд.8
І потік

(09.50-11.10)

1 пара
(08.20-09.40)

І потік

2 пара

1 пара
(08.20-09.40)

10.10.2017

2 пара
(09.50-11.10)

К.1, ауд.8
4 год.
К.1, ауд.8

(09.50-11.10)

06.10.2017

4 год.
К.1, ауд.8

К.1, ауд.8
І потік

К.1, ауд.8

6 год.

1 пара
К.1, ауд.8
(08.20-09.40)
МОДУЛЬ ІІ. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері господарської діяльності та громадської безпеки, безпеки руху та
експлуатації транспорту, проти громадського порядку, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів, службової діяльності та проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування ті об’єднань громадян, правосуддя.
13.10.2016

17.10.2017
8.

9.

10.

11.

Злочини у сфері господарської діяльності

2 пара
(09.50-11.10)

20.10.2017

1 пара
(08.20-09.40)

24.10.2017

2 пара
(09.50-11.10)

27.10.2017

1 пара
(08.20-09.40)

31.10.2017

2 пара
(09.50-11.10)

Злочини проти громадської безпеки

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
03.11.2017

1 пара
(08.20-09.40)

7.11.2017

2 пара
(09.50-11.10)

10.11.2017

1 пара
(08.20-09.40)

Злочини проти громадського порядку і моральності

К.1, ауд.8
4 год.

І потік
К.1, ауд.8
К.1, ауд.8
І потік

4 год.
К.1, ауд.8
К.1, ауд.8

І потік

4 год.
К.1, ауд.8

І потік

К.1, ауд.8
4 год.
К.1, ауд.8

12.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти
здоров’я населення

13.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини
проти журналістів

14.

15.

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності
пов’язаної із наданням публічних послуг

14.11.2017

17.11.2017

21.11.2017

І потік

К.1, ауд.8

1 пара
(08.20-09.40)

І потік

К.1, ауд.8

2 пара
(09.50-11.10)

24.11.2017

1 пара
(08.20-09.40)

28.11.2017

2 пара
(09.50-11.10)

01.12.2017

1 пара
(08.20-09.40)

Злочини проти правосуддя

* 1) 14.10.2016 – державний вихідний.

2 пара
(09.50-11.10)

І потік

2 год.

2 год.

К.1, ауд.8
4 год.

К.1, ауд.8
І потік

К.1, ауд.8
4 год.

К.1, ауд.8

Всього: 60 год.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
(І-й семестр 2017-2018 н.р.)
Викладач: доц. Шевчук А.В.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)»
(лекційні заняття, 4-й курс, скорочена форма навчання)
Назва теми
Дата проведення Пара (год.)
Група
Аудиторія
Примітка
МОДУЛЬ І. Загальні положення Особливої частини кримінального права України та її структура. Кримінально-правова характеристика
злочинів проти основ національної безпеки, життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи і недоторканості особи, проти
власності та злочинів у сфері господарської діяльності.
1 пара
01.09.2017
ауд.217
Поняття Особливої частини кримінального права України.
08.20-09.40)
1.
Кримінально-правова кваліфікація
с.ф.н.
4 год.
2 пара
01.09.2017
ауд.217
09.50-11.10)
1 пара
06.09.2017
ауд.217
08.20-09.40)
с.ф.н.
2.
Злочини проти основ національної безпеки України
4 год.
2 пара
06.09.2017
ауд.217
09.50-11.10)
1 пара
08.09.2017
ауд.217
08.20-09.40)
с.ф.н.
2 пара
3.
Злочини проти життя та здоров’я особи
08.09.2017
ауд.217
6 год.
09.50-11.10)
1 пара
11.09.2017
ауд.218
08.20-09.40)

Тема

4.

Злочини проти волі, честі та гідності особи

14.09.2017

3 пара
(11.30-12.50)

18. 09.2017

1 пара

с.ф.н.

ауд.218
ауд.218

4 год.

08.20-09.40)
5.

6.

7.

21.09.2017

3 пара
(11.30-12.50)

25.09.2017

1 пара
08.20-09.40)

28.09.2017

3 пара
(11.30-12.50)

02.10.2017

1 пара
08.20-09.40)

05.10.2017

3 пара
(11.30-12.50)

09.10.2017

1 пара
08.20-09.40)

Злочини проти статевої свободи та недоторканності особи
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина

Злочини проти власності

ауд.218
с.ф.н.

ауд.218

4 год.

ауд.218
с.ф.н.

ауд.218

4 год.

ауд.218
с.ф.н.

ауд.218

6 год.

3 пара
ауд.218
(11.30-12.50)
МОДУЛЬ ІІ. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері господарської діяльності та громадської безпеки, безпеки руху та
експлуатації транспорту, проти громадського порядку, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів, службової діяльності та проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування ті об’єднань громадян, правосуддя.

12.10.2016

8.

9.

10.

11.

Злочини у сфері господарської діяльності

Злочини проти громадської безпеки

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Злочини проти громадського порядку і моральності

16.10.2017

1 пара
08.20-09.40)

ауд.218

19.10.2017

3 пара
(11.30-12.50)

ауд.218

23.10.2017

1 пара
08.20-09.40)

ауд.218

26.10.2017

3 пара
(11.30-12.50)

30.10.2017

1 пара
08.20-09.40)

02.11.2017

3 пара
(11.30-12.50)

ауд.218

06.11.2017

1 пара
08.20-09.40)

ауд.218

09.11.2017

3 пара
(11.30-12.50)

с.ф.н.

с.ф.н.
ауд.218

4 год.

4 год.

ауд.218
с.ф.н.

с.ф.н.
ауд.218

4 год.

4 год.

12.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти
здоров’я населення

13.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини
проти журналістів

14.

15.

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності
пов’язаної із наданням публічних послуг

13.11.2017

1 пара
08.20-09.40)

16.11.2017

3 пара
(11.30-12.50)

20.11.2017

1 пара
08.20-09.40)

23.11.2017

3 пара
(11.30-12.50)

27.11.2017

1 пара
08.20-09.40)

30.11.2017

3 пара
(11.30-12.50)

с.ф.н.

2 год.
ауд.218

Злочини проти правосуддя

* 1) 14.10.2016 – державний вихідний.

ауд.218

с.ф.н.

2 год.
ауд.218

с.ф.н.
ауд.218

4 год.

ауд.218
с.ф.н.
ауд.218

4 год.

Всього: 60 год.

