
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 5.1 «Забезпечення 

безпеки під час виконання покарань, як один 

із видів національної безпеки» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

251 Державна безпека 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність Рік навчання: 3, Семестр: 5 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Кількість кредитів: 5 

 год. 150 (26 л, 28 пр.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни Грушко Ірина Ігорівна  

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Знання безпекознавства, кримінального права  

Що буде вивчатися Законодавство України у сфері виконання 

покарань; Правове становище засуджених як 

суб’єктів кримінально-виконавчих відносин; 

Система органів та установ виконання 

покарань. Персонал державної пенітенціарної 

служби України;  Нагляд та контроль за 

виконанням кримінальних покарань. Участь 

громадськості у виправленні та ресоціалізації 

засуджених; Загальні положення, порядок 

відбування та безпека осіб засуджених до 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі; 

Загальні положення, порядок відбування та 

безпека осіб засуджених до покарання у 

вигляді позбавлення волі та довічного 

позбавлення волі; Запобігання проникненню 

заборонених предметів до установ виконання 

покарань; Дії, що дезорганізують роботу 

установ виконання покарань. 

Чому це цікаво/треба вивчати Мета навчальної дисципліни –  є отримання 

базових знань та набуття практичних навичок 

з питань виконання кримінального покарання 

та забезпечення безпеки засуджених і 

працівників установ виконання покарань. 

Завдання: 

 формування знань у сфері виконання 

покарань,  

 набуття навичок аналізу реальних 

правових процесів і вміння приймати 

обґрунтовані рішення з приводу правових 



проблем, пов’язаних з їх подальшою 

практичною діяльністю. 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати набуті знання у практичних 

ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, приймати обґрунтовані рішення, 

виявляти загрози, які виникають під час 

забезпечення виконання всіх видів покарань. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання і уміння створюють основу 

індивідуального осмислення різноманітних 

видів діяльності та соціальних процесів, подій 

і відносин крізь призму ймовірних загроз 

безпеки і захищеності особистості. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на 

веб-сайті факультету 

(інституту) 

 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

