
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА 
ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2.Інформація про 
викладачів 

Чекмарьова Ірина Миколаївна – професор кафедри 
кримінального права та кримінології факультету 
підготовки фахівців для органів досудового 
розслідування, кандидат юридичних наук, доцент. Автор 
більше 30 наукових праць, досвід роботи понад 20 років, 
із яких робота на посадах слідчого та старшого слідчого. 
У 2020 році пройшла стажування у AKADEMIE HUSPOL 
(Чешская Республика) (сертифікат CerAkHus 008/2020). 
Сфера наукових інтересів: кримінальне право, 
кримінально-правова кваліфікація, кримінологія. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. 
Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 324, тел. (098) 0054362 
Viber, Telegram, електронна адреса: pochtovik69@ukr.net 
 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 
дисципліни 

Вибіркова  

6. Місце в структурно-
логічній схемі 

Викладається у п’ятому семестрі на третьому році 
навчання.  

 

7. Кількість кредитів 
ЄКТС: 

- загальна кількість 
годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

В рамках навчальної дисципліни «Кваліфікація 
кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я 
особи» передбачається допомога у правильному 
розумінні і застосуванні правових норм, що передбачають 
кримінальну відповідальність за кримінальні 
правопорушення проти життя та здоров’я особи. А тому в 



роботі широко використовуються теоретичні 
дослідження, які наявні в науці кримінального права як із 
загальних проблем кваліфікації кримінальних 
правопорушень, так і з питань кваліфікації суспільно 
небезпечних посягань на життя та здоров’я особи та 
розмежування їх із суміжними складами кримінальних 
правопорушень.  

Метою  викладання дисципліни є набуття 
здобувачами вищої освіти теоретичним і практичних 
знань в галузі кримінальних правопорушень проти життя 
та здоров’я особи.  

9. Міждисциплінарні 
зв’язки 

Кримінальне право, Конституційне право,  
Адміністративне право, Цивільне право та процес. 

10. Форми і методи 
навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та практичних 
занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 
оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 
балів з кожної навчальної дисципліни, які 
перераховуються в національну шкалу та шкалу 
оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 
виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 
роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 
балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 
контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 
ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 
≤ 60 ≤ 40 



Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  
100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 
(П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 
(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  

100 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П) = ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 
навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 
знати: теорію кримінального права, кримінально-
правової кваліфікації, практику його застосування 
судами, прокурорами, органами досудового слідства, 
оперативними підрозділами та адвокатами, основи 
кримінального права інших держав  

вміти: правильно тлумачити і застосовувати норми 
кримінального права, самостійно поповнювати й 
поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати та 
обстоювати свою правову позицію, захищати права, 
свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, 
інтереси суспільства і держави. 

14. Основні 
інформаційні джерела 

1. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи : навч. посіб. І.О. Зінченко, О.О. 

Володіна ; за заг. ред. М.І. Панова.  Харків : Право, 2019.  

С. 248. 

2. Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. М.І. Панов, 

І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін.; за заг.ред. М.І. Панова. 

Харьков : Право, 2019. С. 48  

3. Практика застосування Верховним Судом України 



положень Загальної частини Кримінального кодексу 

України. уклад. О.П. Горох; за заг.ред. А.А. Музика. Київ 

: Центр учб. Літ., 2017. С. 524. 

4. Практика застосування Верховним Судом України 

положень Загальної частини Кримінального кодексу 

України. уклад. О.П. Горох; за заг.ред. А.А. Музика. Київ 

: Центр учб. Літ., 2017. С. 915. 

 


