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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

-нормативна для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Формування наукового світогляду та кримінологічного мислення, що передбачає усвідомлення
особами, що навчаються:
• сутності злочинності як однієї з форм зла та соціальної патології;
• можливостей суспільства, соціальних груп та окремої людини впливати на це явище;
• з’ясування суті загальної та приватної превенції, а також місця кримінальної відповідальності
і кримінального покарання у системі заходів запобігання злочинам, руйнуючої дії на
злочинність;
• осмислення з цих позицій проміжних і кінцевих цілей майбутньої професійної діяльності.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Поняття, предмет, методи і система кримінології. Історія розвитку та
сучасний стан науки кримінології.
Тема 1. Поняття, предмет, методи і система науки кримінології.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан науки кримінології.
Модуль 2. Основні елементи предмету кримінології.
Тема 3. Злочинність та її основні характеристики.
Тема 4. Кримінологічне вчення про особу злочинця.
Тема 5. Причини та умови злочинності.
Тема 6. Теорія запобігання злочинності дій
Модуль 3. Організація і методика кримінологічних досліджень.
Тема 7. Прогнозування та планування заходів боротьби зі злочинністю.
Тема 8. Організація і методика кримінологічних досліджень.
Тема 9. Кримінологічне попередження та профілактика проявів насильства щодо
дітей та молоді.
Тема 10. Кримінологічне вчення про жертву злочинів. Зарубіжні концепції причин
злочинності.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

Вміння застосовувати кримінологічні рекомендації у практичній діяльності, при розробці
та реалізації різних заходів впливу на злочинність.
Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових
доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.
Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових
інститутів та норм фундаментальних галузей права.

-

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективне групове навчання

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 30 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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