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1. Анотація до курсу 

Необхідність оволодіння міцними знаннями з теорії та практики обумовлена тим, опанування даного навчального курсу є необхідною 

складовою комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації правоохоронців. Програма із профілактики правопорушень для 

студентів правоохоронців складена з урахуванням сучасного стану цього напряму державно-правової функції. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни «Профілактика правопорушень» охоплюються тематика загальних положень профілактики правопорушень; об’єктів і 

суб’єктів профілактичної діяльності; загальної, індивідуальної та віктимологічної профілактики; інформаційному забезпеченню 

профілактики правопорушень; діяльності підрозділів превенції Національної поліції; адміністративному нагляду за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі; оперативно-розшуковій профілактиці правопорушень; профілактичній діяльності слідчого; участі громадськості у 

профілактиці правопорушень, а також профілактиці насильства в сім’ї, правопорушень дітей та пенітенціарних правопорушень. 

Метою навчальної дисципліни «Профілактика правопорушень» є засвоєння студентами теоретичних і практичних положень щодо 

загальних положень, об’єктів і суб’єктів профілактичної діяльності, загальної, індивідуальної та віктимологічної профілактики, 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, оперативно-розшукової профілактики правопорушень, 

профілактичної діяльності слідчого, участі громадськості у профілактиці правопорушень, а також профілактики окремих видів кримінальних 

правопорушень. 

Цілі навчальної дисципліни: систематизоване засвоєння навчального матеріалу та отримання практичних знань щодо теоретичних, 

правових, тактичних та методичних засад спецкурсу «Профілактика правопорушень». 

Передумовами для вивчення курсу «Профілактика правопорушень» є вивчення дисциплін «Адміністративне право та процес», 

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів», «Тактико-спеціальна підготовка». 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

У процесі реалізації програми дисципліни «Профілактика правопорушень» формуються наступні компетентності із 

передбачених освітньою програмою: 

Інтегральна компетентність 

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних 

принципів реалізації правоохоронної функції держави. 

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності. 
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СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку. 

СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від 

проявів криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і суспільних відносин. 

СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів 

(проступків). 

СК12. Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих 

видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання. 

СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, 

заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці. 

Навчальна дисципліна «Профілактика правопорушень» забезпечує досягнення програмних результатів навчання, передбачених 

освітньою програмою: 

РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. 

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

РН7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події. 

РН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під 

час провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові поліцейські заходи, а також 

кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень. 

РН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти 

протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

РН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач 

правоохоронної діяльності. 
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3. Обсяг та ознаки курсу 

Загалом Вид заняття 

(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

6 180 28/12 28/12 124/156 3 5 Вибіркова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц прак 

сам. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Загальні положення профілактики 

правопорушень 
13 2 2 9 12   12 

Тема 2. Об’єкти профілактичної діяльності 
13 2 2 9 12   12 

Тема 3. Суб’єкти профілактичної діяльності 
13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 4. Загальна та індивідуальна 

профілактика 
13 2 2 9 13 1 1 11 
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Тема 5. Віктимологічна профілактика як 

складова частина системи профілактики 
13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 6. Інформаційне забезпечення 

профілактики правопорушень 
13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 7. Діяльність підрозділів превенції 

Національної поліції 
13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 8. Адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі як метод 

профілактики правопорушень 

13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 9. Оперативно-розшукова профілактика 

правопорушень 
13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 10. Профілактична діяльність слідчого 
13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 11. Участь громадськості у профілактиці 

правопорушень 
13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 12. Профілактика насильства в сім’ї 
13 2 2 9 13 1 1 11 

Тема 13. Профілактика правопорушень дітей 
12 2 2 8 13 1 1 11 

Тема 14. Профілактика пенітенціарних 

правопорушень 
12 2 2 8 13 1 1 11 

Усього годин 
180 28 28 124 180 12 12 156 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ІСПИТ 

 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як  

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись 

університетськими комп’ютерними класами та бібліотекою. 
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6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Загальні положення профілактики правопорушень 

1.1 Поняття та предмет профілактики правопорушень 

1.2 Мета, завдання, функції та принципи профілактики правопорушень 

1.3 Рівні, види, методи і форми профілактичної діяльності 

1.4 Правове регулювання та організаційне забезпечення профілактичної діяльності правоохоронних органів 

1.5 Зарубіжний досвід профілактичної діяльності 

2  

2 Тема 2. Об’єкти профілактичної діяльності 

2.1 Адміністративні і кримінальні правопорушення як об’єкт профілактики 

2.2 Причини та умови правопорушень як об’єкт профілактики 

2.3 Особа правопорушника та його жертва як об’єкт профілактики 

2  

3 Тема 3. Суб’єкти профілактичної діяльності 

3.1 Поняття і типологія суб’єктів профілактичної діяльності 

3.2 Органи державної влади і місцевого самоврядування як суб’єкти профілактичної діяльності 

3.3 Правоохоронні органи як суб’єкти профілактичної діяльності 

3.4 Профілактична функція суду та органів юстиції 

2 1 

4 Тема 4. Загальна та індивідуальна профілактика 

4.1 Поняття загальної профілактики правопорушень 

4.2 Класифікація та правова основа заходів загальної профілактики 

4.2 Індивідуальна профілактика і система її заходів 

2 1 

5 Тема 5. Віктимологічна профілактика як складова частина системи профілактики 

5.1 Поняття, цілі та завдання віктимологічної профілактики 

5.2 Рівні, принципи та суб’єкти віктимологічної профілактики 

5.3 Заходи віктимологічної профілактики 

5.4 Фори і методи віктимологічної профілактики 

5.5 Розвиток віктимологічного потенціалу запобігання криміногенній віктимності соціальних груп в законодавстві 

України 

2 1 

6 Тема 6. Інформаційне забезпечення профілактики правопорушень 

6.1 Поняття інформаційного забезпечення профілактики правопорушень 

6.2 Поняття та методологія прогнозування злочинності 

2 1 
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6.3 Програмування як передумова ефективної профілактичної діяльності 

7 Тема 7. Діяльність підрозділів превенції Національної поліції 
7.1 Загальні положення діяльності підрозділів превенції Національної поліції 

7.2 Адміністративно-юрисдикційна діяльність підрозділів превенції Національної поліції 

7.3 Організація роботи окремих підрозділів Національної поліції, які здійснюють превентивну діяльність 

2 1 

8 Тема 8. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі як метод профілактики 

правопорушень 
8.1 Поняття та класифікація суб’єктів адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

8.2 Принципи та елементи механізму адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

8.3 Правова регламентація адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

8.4 Суб’єкти адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

8.5 Взаємодія правоохоронних органів під час адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення 

волі 

2 1 

9 Тема 9. Оперативно-розшукова профілактика правопорушень 

9.1 Загальні положення оперативно-розшукової профілактики правопорушень 

9.2 Загальна профілактика засобами оперативно-розшукової діяльності 

9.3 Індивідуальна профілактика засобами оперативно-розшукової діяльності 

9.4 Попередження кримінальних правопорушень, що готуються, та їх припинення на стадії замаху засобами оперативно-

розшукової діяльності 

2 1 

10 Тема 10. Профілактична діяльність слідчого 

10.1 Поняття і зміст слідчої профілактики 

10.2 Засоби виявлення і доказування обставин, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень 

10.3 Попереджувальні заходи, що застосовуються слідчим на стадії розслідування 

2 1 

11 Тема 11. Участь громадськості у профілактиці правопорушень 

11.1 Профілактична діяльність громадськості 

11.2 Взаємодія громадськості з правоохоронними органами у профілактиці правопорушень 

11.3 Правова основа профілактичної діяльності громадськості 

2 1 

12 Тема 12. Профілактика насильства в сім’ї 

12. 1 Характеристика насильства в сім’ї 

12. 2 Детермінанти насильства в сім’ї 

12.3 Заходи профілактики насильства в сім’ї 

2 1 

13 Тема 13. Профілактика правопорушень дітей 

13. 1 Характеристика правопорушень дітей 

13.2 Особливості детермінації правопорушень дітей 

13.3 Заходи профілактика правопорушень дітей 

2 1 
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14 Тема 14. Профілактика пенітенціарних правопорушень 

14.1 Поняття пенітенціарних правопорушень та їх характеристика 

14.2 Детермінанти пенітенціарних правопорушень 

14.3 Характеристика кримінальної субкультури 

14.4 Заходи профілактики пенітенціарних правопорушень 

2 1 

 Всього 28 12 

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Загальні положення профілактики правопорушень 

1. Поняття та предмет профілактики правопорушень 

2. Мета, завдання, функції та принципи профілактики правопорушень 

3. Рівні, види, методи і форми профілактичної діяльності 

Реферати 

1. Правове регулювання та організаційне забезпечення профілактичної діяльності правоохоронних органів 

2. Зарубіжний досвід профілактичної діяльності 

9 
12 

2 Тема 2. Об’єкти профілактичної діяльності 

1. Адміністративні і кримінальні правопорушення як об’єкт профілактики 
9 

12 
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2. Причини та умови правопорушень як об’єкт профілактики 

3. Особа правопорушника та його жертва як об’єкт профілактики 

3 Тема 3. Суб’єкти профілактичної діяльності 

1. Поняття і типологія суб’єктів профілактичної діяльності 

2. Органи державної влади і місцевого самоврядування як суб’єкти профілактичної діяльності 

3. Правоохоронні органи як суб’єкти профілактичної діяльності 

Реферат 

Профілактична функція суду та органів юстиції 

9 
11 

4 Тема 4. Загальна та індивідуальна профілактика 

1. Поняття загальної профілактики правопорушень 

2. Класифікація та правова основа заходів загальної профілактики 

3. Індивідуальна профілактика і система її заходів 

9 
11 

5 Тема 5. Віктимологічна профілактика як складова частина системи профілактики 

1. Поняття, цілі та завдання віктимологічної профілактики 

2. Рівні, принципи та суб’єкти віктимологічної профілактики 

3. Заходи віктимологічної профілактики 

Реферати 

1. Фори і методи віктимологічної профілактики 

2. Розвиток віктимологічного потенціалу запобігання криміногенній віктимності соціальних груп в законодавстві України 

9 
11 

6 Тема 6. Інформаційне забезпечення профілактики правопорушень 

1. Поняття інформаційного забезпечення профілактики правопорушень 

2. Поняття та методологія прогнозування злочинності 

3. Програмування як передумова ефективної профілактичної діяльності 

9 
11 

7 Тема 7. Діяльність підрозділів превенції Національної поліції 
1. Загальні положення діяльності підрозділів превенції Національної поліції 

2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність підрозділів превенції Національної поліції 

3. Організація роботи окремих підрозділів Національної поліції, які здійснюють превентивну діяльність 

9 
11 

8 Тема 8. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі як метод профілактики 

правопорушень 
1. Поняття та класифікація суб’єктів адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

2. Принципи та елементи механізму адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

3. Правова регламентація адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

Реферати 

1. Суб’єкти адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

2. Взаємодія правоохоронних органів під час адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

9 
11 
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9 Тема 9. Оперативно-розшукова профілактика правопорушень 

1. Загальні положення оперативно-розшукової профілактики правопорушень 

2. Загальна профілактика засобами оперативно-розшукової діяльності 

3. Індивідуальна профілактика засобами оперативно-розшукової діяльності 

Реферат 

Попередження кримінальних правопорушень, що готуються, та їх припинення на стадії замаху засобами оперативно-

розшукової діяльності 

9 
11 

10 Тема 10. Профілактична діяльність слідчого 

1. Поняття і зміст слідчої профілактики 

2. Засоби виявлення і доказування обставин, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень 

3. Попереджувальні заходи, що застосовуються слідчим на стадії розслідування 

9 
11 

11 Тема 11. Участь громадськості у профілактиці правопорушень 

1. Профілактична діяльність громадськості 

2. Взаємодія громадськості з правоохоронними органами у профілактиці правопорушень 

3. Правова основа профілактичної діяльності громадськості 

9 
11 

12 Тема 12. Профілактика насильства в сім’ї 

1. Характеристика насильства в сім’ї 

2. Детермінанти насильства в сім’ї 

3. Заходи профілактики насильства в сім’ї 

9 
11 

13 Тема 13. Профілактика правопорушень дітей 

1. Характеристика правопорушень дітей 

2. Особливості детермінації правопорушень дітей 

3. Заходи профілактика правопорушень дітей 

8 
11 

14 Тема 14. Профілактика пенітенціарних правопорушень 

1. Поняття пенітенціарних правопорушень та їх характеристика 

2. Детермінанти пенітенціарних правопорушень 

3. Характеристика кримінальної субкультури 

Реферат 

Заходи профілактики пенітенціарних правопорушень 

8 
11 

 Всього 
124 

156 
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8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  

Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 

 

50% 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, залік 

 

1-34 (2) F   

 

Питання до іспиту 

2. Поняття та предмет профілактики правопорушень 

3. Мета, завдання, функції та принципи профілактики правопорушень 

4. Рівні, види, методи і форми профілактичної діяльності 

5. Правове регулювання та організаційне забезпечення профілактичної діяльності правоохоронних органів 

6. Зарубіжний досвід профілактичної діяльності 

7. Адміністративні і кримінальні правопорушення як об’єкт профілактики 

8. Причини та умови правопорушень як об’єкт профілактики 

9. Особа правопорушника та його жертва як об’єкт профілактики 

10. Поняття і типологія суб’єктів профілактичної діяльності 

11. Органи державної влади і місцевого самоврядування як суб’єкти профілактичної діяльності 

12. Правоохоронні органи як суб’єкти профілактичної діяльності 

13. Профілактична функція суду та органів юстиції 

14. Поняття загальної профілактики правопорушень 

15. Класифікація та правова основа заходів загальної профілактики 

16. Індивідуальна профілактика і система її заходів 

17. Поняття, цілі та завдання віктимологічної профілактики 

18. Рівні, принципи та суб’єкти віктимологічної профілактики 

19. Заходи віктимологічної профілактики 

20. Фори і методи віктимологічної профілактики 

21. Розвиток віктимологічного потенціалу запобігання криміногенній віктимності соціальних груп в законодавстві України 
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22. Поняття інформаційного забезпечення профілактики правопорушень 

23. Поняття та методологія прогнозування злочинності 

24. Програмування як передумова ефективної профілактичної діяльності 

25. Загальні положення діяльності підрозділів превенції Національної поліції 

26. Адміністративно-юрисдикційна діяльність підрозділів превенції Національної поліції 

27. Організація роботи окремих підрозділів Національної поліції, які здійснюють превентивну діяльність 

28. Поняття та класифікація суб’єктів адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

29. Принципи та елементи механізму адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

30. Правова регламентація адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

31. Суб’єкти адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

32. Взаємодія правоохоронних органів під час адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

33. Загальні положення оперативно-розшукової профілактики правопорушень 

34. Загальна профілактика засобами оперативно-розшукової діяльності 

35. Індивідуальна профілактика засобами оперативно-розшукової діяльності 

36. Попередження кримінальних правопорушень, що готуються, та їх припинення на стадії замаху засобами оперативно-розшукової 

діяльності 

37. Поняття і зміст слідчої профілактики 

38. Засоби виявлення і доказування обставин, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень 

39. Попереджувальні заходи, що застосовуються слідчим на стадії розслідування 

40. Профілактична діяльність громадськості 

41. Взаємодія громадськості з правоохоронними органами у профілактиці правопорушень 

42. Правова основа профілактичної діяльності громадськості 

43. Характеристика насильства в сім’ї 

44. Детермінанти насильства в сім’ї 

45. Заходи профілактики насильства в сім’ї 

46. Характеристика правопорушень дітей 

47. Особливості детермінації правопорушень дітей 

48. Заходи профілактика правопорушень дітей 

49. Поняття пенітенціарних правопорушень та їх характеристика 

50. Детермінанти пенітенціарних правопорушень 

51. Характеристика кримінальної субкультури 

52. Заходи профілактики пенітенціарних правопорушень 
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9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 

 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 

-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
1
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  

10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

                                                           
1
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

Всього балів  100 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 

 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  
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1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 

-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
2
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  

10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 

 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

Всього балів підсумкової оцінки 100 

 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно Зараховано 

                                                           
2
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx Незадовільно Не зараховано 

1-34 (2) F 
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10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 

 

 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 

роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, 

проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 

науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 

конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 

навчальним матеріалом. 
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54. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до 
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58. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських: Наказ МВС України від 9 листопада 2016 № 1179 / Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua 
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Офіційний портал Верховної Ради України (законодавство) https://www.rada.gov.ua/ 

Сайт Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ 

Урядовий портал Єдиний веб-портал органів виконавчої влади 

України 

https://www.kmu.gov.ua/ 
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Сайт Національної поліції https://www.npu.gov.ua/ 

Сайт Верховного Суду https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/ 

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр https://mvs.gov.ua/ua/structure/Derzhavnij-naukovo-dosl%D1%96dnij-

ekspertno-krim%D1%96nal%D1%96stichnij-tsentr.htm/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

Офіційний вісник України https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19 

Сайт Міжнародного гуманітарного університету https://mgu.edu.ua/ 

 

  


