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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Представити кримінологічну характеристику особи злочинця на 

підставі вивчення обвинувальних вироків по кримінальних провадженнях 
(справах) за ст. 115 ч. 2 п. 1-5 КК України «Умисне вбивство» (по кожному 
пункту не менше 5 вироків). 

 
2. Представити кримінологічну характеристику особи злочинця на 

підставі вивчення 5 обвинувальних вироків по кримінальних провадженнях 
(справах) за ст. 294 ч. 2 КК України «Масові заворушення». 

 
3. Представити кримінологічну характеристику особи злочинця на 

підставі вивчення 5 обвинувальних вироків по кримінальних провадженнях 
(справах) за ст. 257 КК України «Бандитизм». 

 
4. Завдання: 
На дискотеці виникла сварка між двома групами неповнолітніх. 14 річний 

А. зачепив п`яного 15 річного В., а останній його раптово вдарив в обличчя. 
Друзі А., 14 річні М. і Л. Побачивши це підскочили до В. та почали його бити. 
Друзі В. 15 річний Н. та 16 річний Ю. також втрутилися в цю бійку щоб 
допомогти своєму другові. Після втручання охоронців всі учасники бійки були 
доставлені в міський райвідділ міліції. Судово-медичною експертизою було 
встановлено, що А. були заподіяні легкі тілесні ушкодження, а В. – середньої 
тяжкості. Як було встановлено В. виховувався без матері, школу відвідував не 
регулярно, зловживав спиртними напоями, іноді вживав наркотичні засоби.  

Визначте, хто в даній ситуації жертва, а хто правопорушник? 
 
5. Визначте коло питань для вивчення причин та умов вчинення 

конкретною особою:  
- хуліганських дій; 
- умисного вбивства на побутовому ґрунті; 
- насильства в сім`ї; 
- крадіжки із квартири; 
- публічне вживання наркотиків. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: визначення ознак, що характеризують особу 
злочинця та враховуються при кваліфікації злочину, призначенні покарання, 
звільненні від кримінальної відповідальності та покарання, проведенні слідчих 
дій, складанні кримінологічного портрету; структуру особи злочинця, 
класифікацію та типологію особи злочинця, їх взаємозв’язок та взаємовплив в 
механізмі вчинення злочину; визначення кола осіб, схильних до вчинення 
злочинів в цілому та злочинів певного виду визначення ознак, що 
характеризують жертву злочину (потерпілого) та її роль в механізмі вчинення 
злочину. 
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Рекомендована література до Теми 5:  
1. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика: У 3 кн. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. 
2. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. – К.: Юринком Интер, 

1999. – 240 с. 
3. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М.: Издательская 

группа Инфра-М, 1997. – 383 с. 
4. Криминальная виктимология. Учебник / Под. ред. Д.В. Ривмана. - 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. – 232 
с. 

5. Криминология. Учебник / Под. ред. В.Г. Лихолоба и В.П. Филонова. 
– Киев-Донецк, 1997. – 398 с. 

6. Криминология: Учеб. / Под ред. Г.А. Аванесова. - 3-е изд. - М., 
2005. 

7. Кримінологія. Випуск: причини та раннє попередження статевої 
злочинності / Під. ред. Лановенка І.І., Мельника П.В..- Ірпінь: УФЕІ, 1998. – 
119 с. 

8. Курс кримінології: Загальна частина. Підручник: У 2-х кн. / М.В. 
Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін..; За заг. ред. О.М. Джужи. / Кн. 2. 
/ Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 48- с. 

9. Курс кримінології: Особлива частина. Підручник: У 2-х кн. / О.М. 
Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін..; За заг.ред. О.М. Джужи. / Кн. 1. / 
Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. 

10. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І. М. 
Даньшин, В. В. Голіна, М. В. Валуйська ; рец.: В. І. Борисов, О. М. Костенко, В. 
О. Туляков ; ред. В. В. Голіна ; Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2009 (Харків : ВАТ "Харківська книжкова 
фабрика "Глобус", 01.12.2008) . - 288 с. 

 
ТЕМА 9. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Представити план заходів запобігання злочинності на своїй території 

обслуговування (за займаною посадою, сферою діяльності, підрозділом). 
 

2. Представити кримінологічний прогноз злочинності на своїй території 
обслуговування(за займаною посадою, сферою діяльності, підрозділом). 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: вміння збирати, аналізувати та 
використовувати кримінологічну інформацію у запобіганні злочинності 
органами Національної поліції; вміння складати плани попередження злочинів 
працівниками Національної поліції в цілому та по окремих напрямках. 
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Рекомендована література до Теми 9:  
1. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика: У 3 кн. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. 
2. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. – К.: Юринком Интер, 

1999. – 240 с. 
3. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М.: Издательская 

группа Инфра-М, 1997. – 383 с. 
4. Криминальная виктимология. Учебник / Под. ред. Д.В. Ривмана. - 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. – 232 
с. 

5. Криминология. Учебник / Под. ред. В.Г. Лихолоба и В.П. Филонова. 
– Киев-Донецк, 1997. – 398 с. 

6. Криминология: Учеб. / Под ред. Г.А. Аванесова. - 3-е изд. - М., 
2005. 

7. Кримінологія. Випуск: причини та раннє попередження статевої 
злочинності / Під. ред. Лановенка І.І., Мельника П.В..- Ірпінь: УФЕІ, 1998. – 
119 с. 

8. Курс кримінології: Загальна частина. Підручник: У 2-х кн. / М.В. 
Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін..; За заг. ред. О.М. Джужи. / Кн. 2. 
/ Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 48- с. 

9. Курс кримінології: Особлива частина. Підручник: У 2-х кн. / О.М. 
Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін..; За заг.ред. О.М. Джужи. / Кн. 1. / 
Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. 

10. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І. М. 
Даньшин, В. В. Голіна, М. В. Валуйська ; рец.: В. І. Борисов, О. М. Костенко, В. 
О. Туляков ; ред. В. В. Голіна ; Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2009 (Харків : ВАТ "Харківська книжкова 
фабрика "Глобус", 01.12.2008) . - 288 с. 
 

 

 

2. Теми семінарських занять 
планом не передбачені 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання дисципліни «Кримінологія та профілактика злочинів», винесені на 
розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні 
практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання дисципліни «Кримінологія та профілактика злочинів», винесені на 
розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні 
навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання дисципліни «Кримінологія та профілактика злочинів», винесені на 
розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 
потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання дисципліни «Кримінологія та профілактика злочинів», винесені на 
розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; 
практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань 
виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


