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1. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА 

КРИМІНОЛОГІЇ 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика кримінології як соціолого-правової науки, її 

предмет. 

2. Завдання, функції та методи кримінології. 

3. Методологія кримінологічної науки.  

4. Взаємозв’язок кримінології з іншими науками і практикою. 

5. Система курсу кримінології як науки і навчальної дисципліни. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінологія, предмет кримінології, система кримінології, функції 

кримінології, завдання кримінології, значення кримінології для працівників 

поліції; превентивна діяльність, профілактика злочинів органами Національної 

поліції. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Антипенко В. Ф. Международная криминология: опыт исследования 

терроризма : монография / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. – 356 с.  

2.  Бабаев М. М. Криминология и уголовная политика / М. М. Бабаев // 

Юристъ – правоведъ. – 2012. – № 2. – С. 7-19.  

3.  Горбань А. Сучасний стан кримінології як науки / Анатолій Горбань, 

Володимир Міщук // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 37-41.  

5. Гумін О. М. Інтегративна функція кримінології в системі наук про 

людину / О. М. Гумін, О. І. Ромців // Митна справа. – 2012. – № 1 (ч. 2, кн.2). – 

С. 3-10.  

6. Джужа О. М. Сучасний погляд на розвиток кримінології / О. Джужа, А. 

Кирилюк. – 2003. – № 2. – С. 97-101.  

 

 

ТЕМА 3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Семінарське заняття № – 1- 2 год. 

План 

1. Поняття злочинності та злочину, їх співвідношення. 

2. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні 

3. Сучасні проблеми статистичного аналізу злочинності. 

4. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, 

географічні закономірності її розповсюдження.  

5. Злочинність як соціально-правовий феномен.  
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Семінарське заняття № – 2- 2 год. 

План 

1. .Економічна функція злочинності.  

2. Інтегративна функція злочинності та відносна масовість злочинності.  

3. Культурологічна функція злочинності та здатність злочинності до 

самовідтворення.  

4. Новаторська функція злочинності.  

 

Завдання № 1 

  Скласти схеми порівняння понять правопорушення, делікт, злочин, 

злочинність. Визначити їх зміст та співвідношення. 

 

Завдання № 2. 

  Скласти графіки динаміки загальнокримінальної злочинності та питомої 

ваги умисних вбивств, зґвалтувань, крадіжок, грабежів, розбоїв, хуліганства за 

період 2008-2012 років. 

 

Завдання № 3 

  Скласти план вивчення дільниці обслуговування. 

 

Завдання № 4 

 Підрахувати показники коефіцієнту злочинності по області та країні 

(таблиця з останніми показниками злочинності за даними Генеральної 

прокуратури України). 

 

Завдання № 5 

 Підрахувати кількісні показники злочинності по видах по Україні (таблиця з 

останніми показниками злочинності за даними Генеральної прокуратури 

України). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
злочинність, соціальна природа злочинності, рівень злочинності, кількісні та 

якісні показники злочинності, динаміка злочинності, коефіцієнт злочинності, 

природна латентність, погранична латентність, штучна латентність, 

латентна злочинність. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Березовський А. А. Сучасні тенденції злочинності в Україні: 

кримінологічний аналіз / А. А. Березовський // Актуальні проблеми держави і 

права: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 46. – С. 341-346.  

2. Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный 

контроль. Избранные статьи / Я. Г. Гилинский. – СПб. : Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 322 с.  
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3. Джужа О. М. Основні показники злочинності: міжнародний і 

вітчизняний досвід / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Кулик // Вісник 

Верховного Суду України. – 2012. – № 1. – С. 37-42.  

4. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна 

теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін : монографія. – Одеса : 

Юридична література, 2009. – 616 с.  

5. Дрьомін В. М. Інституціональна методологія дослідження 

механізму відтворення злочинності / В. М. Дрьомін // Правове життя сучасної 

України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20-21 травня 2011 р., 

м. Одеса), 2011. – Т. 2. – С. 264-266.  

6. Дрьомін В. М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності / В. 

М. Дрьомін // Шлях до кримінології : пам'яті Анатолія Петровича Закалюка : зб. 

матер. 2010. – С. 104-126.  

 

 

ТЕМА 4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ 
 

Семінарське заняття № – 1- 2 год. 

План 

1. Поняття та класифікація причин і умов злочинності.  

2. Пояснення злочинності з позиції класичної школи кримінального права.  

3. Антропологічний напрямок у поясненні злочинності.  

4. Психологічний підхід до пояснення злочинності.  

5. Клінічна кримінологія  

 

Семінарське заняття № – 2 - 2 год. 

План 

1. Теорія аномії.  

2. Теорія диференційованого зв’язку.  

3. Теорія стигматизації.  

4. Економічний детермінізм у поясненні злочинності. Критична 

кримінологія  

5. Віктимологічна теорія.  

6. Причини та умови злочинності в сучасній Україні.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

детермінанти злочинності, види детермінант злочинності, причини та умови 

злочинності, фактори злочинності, теорії виникнення та формування 

детермінант злочинності 
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Рекомендована література до Теми 4:  

1. Гилинский Я. И. Глобализация, девиантность, социальный 

контроль: сборник статей / Я. И. Гилинский. – СПб. : Изд-во ДЕАН, 2009. – 331 

с.  

2. Гофман М. Преступность – бизнес другим путем / М. Гофман // 

Политика и общество : Научный гуманитарный журнал. – 2008. – № 10. – С. 4-

15.  

3. Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, 

причины и условия : учеб. пособие / И. Н. Даньшин. – Киев : УМК ВО, 1988. – 

69 с.  

4. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна 

теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін: монографія. – Одеса: 

Юридична література, 2009. – 616 с.  

5. Иншаков С. М. Зарубежная криминология / С. М. Инша- ков. – М. : 

Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. – 374 с.  

6. Косарев В. Н. Современная криминология о причинах и условиях 

преступности / В. Н. Косарев // Современное право. – 2010. – № 1. – С. 79-81.  

7. Костенко О. М. Культура і закон у протидії злу / О. М. Костенко. – 

К., 2008. – 352 с.  

 

ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ. 

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ. 

 

Семінарське заняття № – 1- 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки особи злочинця. 

2. Структура особи злочинця. 

3. Класифікація особи злочинця. 

4. Типологія особи злочинця. 

5. Найбільш небезпечні типи особи злочинця в сучасному 

українському суспільстві. 

 

Семінарське заняття № – 2- 2 год. 

План 

1. Поняття, види та особливості причин конкретного злочину. Умови 

несприятливого формування особистості.  

2. Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.  

3. Поняття та стадії механізму індивідуальної злочинної поведінки.  

4. Кримінальна мотивація та її складові. Класифікація мотивів 

злочинів. Мотивування злочинів.  

5. Прийняття та виконання рішень про вчинення злочину. Роль 

антисуспільної настанови в механізмі злочинної поведінки.  

6. Типи механізму злочинної поведінки.  
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Семінарське заняття № – 3- 2 год. 

План 

1. Поняття віктимології.  

2. Виникнення та становлення віктимології як науки. 

3. Особа потерпілого і її кримінологічне значення. 

4. Класифікація жертв злочинів. 

5. Поняття  суїциду та суїцидальної поведінки 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

 особа злочинця, структура особи злочинця, криміногенна особа, суб’єкт 

злочину, класифікація та типологія особи злочинця, віктимологія, віктимність, 

віктимізація, жертва злочину, суїцид, суїцидальна поведінка, суїцидологія. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Охріменко І. Психологічна характеристика механізму злочинної 

поведінки / І. Охріменко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 

10. – С. 153-156.  

2.  Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину. Монографія / А. В. 

Савченко. – К. : Атіка, 2002. – 144 с.  

3.  Тузов Д. А. Особистість у сфері мотивації злочинної поведінки / Д. А. 

Тузов // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 14. – Одеса: «Юридична 

література». – 2002. – С. 69-79.  

4. Шалгунова С. А. Особа злочинця та ситуація в механізмі вчинення 

насильницького злочину / С. А. Шалгунова // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006-2008. – 

№ 4. – С. 179-189.  

 

ТЕМА 6. ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Семінарське заняття № – 1- 2 год. 

План 

1. Види фонових явищ та їх характеристика.  

2. Алкоголізм та його вплив на злочинність. 

3. Наркоманія та її вплив на злочинність. 

4. Проституція та її вплив на злочинність 

5. Безробіття та його вплив на злочинність 

 

Семінарське заняття № – 2- 2 год. 

План 

1. Основні заходи попередження негативних соціальних явищ, пов’язаних зі 

злочинністю 

2. Суб’єкти профілактики фонових явищ в сучасному українському суспільстві. 

3. Зарубіжний досвід профілактики фонових явищ та їх негативного впливу на 

злочинність 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

злочинність, фонові явища, види фонових явищ, алкоголізм, наркоманія, 

проституція, безробіття, суб’єкти профілактики фонових явищ. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Жукова Т.В.   Преступность и наркомания среди 

несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности 

Российской Федерации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35. 

2. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та 

ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. 

Піщенко, С.М. Корецький;  За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с. 

3. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: 

Матеріали регіон. наук.-практич.ї конференції (19.05.2004 р.)/ МВС України. 

Донецьк. юрид. ін-т МВС при Донецьк. нац. університеті.- Донецьк, 2004.- 

197с.- 

4. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу правовими засобами 

(правовий, кримінологічний і кримінально-виконавчий аспекти). Монографія. 

УАВС. - К., 1994. 

5. Лебеденко В.І. Проституція: поняття, характеристика і правові засади 

профілактики її розповсюдження. – К., 1994. 

6. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні. - К., 

1998. 

7. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: 

Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, 

В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За 

ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с. 

8. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. 

Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: 

Новое знание, 2001.- 399с. 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ. 
 

Семінарське заняття № – 1- 2 год. 

План 

1. Суб’єкти організації кримінологічних досліджень в системі МВС. 

2. Заходи по вивченню злочинності на рівні відділу, служби. 

3. Заходи по вивченню злочинності на різних територіальних рівнях МВС 

України. 

4. Об’єкти кримінологічних досліджень 

Семінарське заняття № – 2- 2 год. 

План 

1. Програма кримінологічного дослідження. 

2. Класифікація методів збору кримінологічної інформації. 

3. Методологія кримінологічних досліджень. 
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4. Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних 

дослідженнях. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінологічне дослідження, кримінологічна інформація, методи 

кримінологічних досліджень, анкетування, інтерв’ю; соціометрія; метод 

експертних оцінок; спостереження, експеримент, вивчення документів, 

вивчення матеріалів кримінальних проваджень (кримінальних справ), 

біографічний метод, метод індивідуальної бесіди, узагальнення, опис 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навч. посібник, К.:ЦУЛ, 

2002.-288 с.   

2. Джужа О., Голосніченко Д., Кирилюк А. Джерела кримінологічної 

інформації про стан злочинності в Україні. // Право України. - № 12. – 2003. – 

С. 65-70. 

3. Закон України “Про державну статистику” №1922-III в редакції від 

13 липня 2000 р. 

4. Інструкція про єдиний облік злочинів та Інструкція про порядок 

заповнення документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху 

кримінальних справ (затверджені наказом Генеральної прокуратури України від 

26 березня  2002 р. №84, Служби безпеки України від 26 березня  2002 р., 

№293, Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2002 р. 

№126, Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. №18/5). 

5. Камлик М.І. Правова статистика. Навч. посібник.-К.: Атіка, 2004.-

240 с. 

6. Литвак О. Наукове дослідження правових засобів прокурорського 

нагляду за додержанням і застосуванням законів // Право України.-К., 2005.-

№4.  

7. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна 

безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5. 

8. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посібник.-К.: Вікар, 

2003.-623 с. 

9. Хірсін А. Удосконалення автоматизованих інформаційно-

пошукових систем, які використовуються у боротьбі з організованою 

злочинністю // Право України.-К., 2004.-№6. 

Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – 

К.: МАУП, 2002. 

 

ТЕМА 8. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА 

ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

Семінарське заняття № – 1- 2 год. 

План 

1. Поняття кримінологічного прогнозування та його завдання. 

2. Види кримінологічного прогнозування а прогнозування злочинності.  
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3. Індивідуальне прогнозування 

4. Методи прогнозування злочинності. 

5. Значення кримінологічного прогнозування. 

 

Семінарське заняття № – 2- 2 год. 

План 

1. Поняття, мета та завдання кримінологічного планування. 

2. Принципи кримінологічного планування. 

3. Етапи кримінологічного планування. 

4. Види і методи кримінологічного планування 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

прогнозування злочинності, планування заходів запобігання (попередження) 

злочинності, метод екстраполяції, моделювання, метод експертних оцінок, 

програма запобігання злочинності, план заходів. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 

1. Зелінський А.Ф. Кримінологія. Навчальний посібник. – Х.: Рубікон, 

2000.  

2. Корж В.П.  Методика расследования экономических преступлений, 

совершаемых организованными группами, преступными организациями: 

Руководство для следователей: Научно-пратическое пособие/ Нац. ун-т вн. дел.- 

Харьков: Лицей, 2002.- 279с.- 

3. Организованная преступность и борьба с ней (отечественный и 

зарубежный опыт): Библиографический указатель/ Академия управления МВД 

России.- Москва, 2004.- 87с.- 

4. Организованная преступность как объект криминологического 

исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29. 

5. Підготовка інформаційно-аналітичних документів в органах 

внутрішніх справ України/ МВС України. НАВСУ; П.П.Підюков, В.Д.Сущенко, 

О.А.Лупало, П.Я.Кондратьєв, М.О.Свірін, Л.М.Шестопалова, В.Ю.Котляр, 

І.Б.Шкутько; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва.- К., 2005.- 87с.- 

6. Преступность: опыт координации противодействия: Монография/ 

Межвед. ком. по борьбе с преступн., коррупцией и наркоман. при СБ 

Республики Беларусь. Акад. МВД Республики Беларусь; И.И.Басецкий, 

И.В.Капелько, Ю.Л.Сиваков.- Минск, 2001.- 827с.- 

7. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові 

прогнози/ Український ін-т соціальних досліджень.Британськарада в Україні. 

М-во Великої Британії у справах міжнародного розвитку (DFID).- Київ, 2003.- 

146с. 

8. Соціологія. Підручник / За ред. д.і.н., професора В.Г.Городяненка. – 

К.: Академія, 2002 

. 

ТЕМА 9. ТЕОРІЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
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Семінарське заняття № – 1- 2 год. 

План 

1. Поняття протидії злочинності. Види запобігання злочинам. 

2. Система запобігання злочинності.  

3. Об’єкти  та суб’єкти профілактичної діяльності. 

4. Класифікація загальних, спеціальних та індивідуальних заходів 

профілактики злочинності. 

 

Семінарське заняття № – 1- 2 год. 

План 

1. Форми і методи кримінологічного запобігання злочинів. 

2. Роль Національної поліції у запобіганні злочинів. 

3. Правове та інформаційне забезпечення запобігання злочинам 

4. Взаємодія правоохоронних органів з іншими суб’єктами профілактики і, 

зокрема, з громадськими формуваннями 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

протидія злочинності, запобігання (попередження) злочинності, профілактика 

злочинів, правова основа протидії злочинності, комплексна програма 

профілактики злочинів 

 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року N 1835-III. //Відомості 

Верховної Ради України. – 2000. - № 40. 

2. Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 “Про 

комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки. 

3. Проект Закону України «Про профілактику злочинів» від 12 травня 

1998. 

4. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 

1980. 

5. Аванесов Г.А. Криминология и организация предупреждения 

преступлений. – М., 1995. 

6. Блувштейн Ю.Д. Предупреждение преступлений. - Минск, 1980.  

7. Голина В.В. Работа органов внутренних дел и прокуратуры по 

предупреждению преступности. Учебное пособие. – Харьков, 1981. 

 

 

ТЕМА 10. КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ  ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План семінару: 

1. Система органів, що здійснюють протидію злочинності в Україні.  

2. Координація діяльності по профілактиці злочинів.  

3. Координація профілактики злочинів у Національній поліції України  
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4. . Взаємодія органів та підрозділів Національної поліції з іншими 

правоохоронними органами у запобіганні злочинів.  

5. Роль громадських формувань у профілактиці загальнокримінальної 

злочинності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

координація діяльності по протидії злочинності, координація запобігання 

(попередження) злочинності в правоохоронних органах та в системі МВС 

України, програма запобігання злочинності, план запобігання злочинів в межах 

адміністративно-територіальної одиниці, значення програм запобігання 

злочинів для працівників 

 

Рекомендована література до Теми 10: 

1. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року N 1835-III. //Відомості 

Верховної Ради України. – 2000. - № 40. 

2. Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 “Про 

комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки. 

3. Проект Закону України «Про профілактику злочинів» від 12 травня 

1998. 

4. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 

1980. 

5. Аванесов Г.А. Криминология и организация предупреждения 

преступлений. – М., 1995. 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння для застосування на практиці 
превентивних заходів; 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, яке регулює запобігання злочинності, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння для застосування на практиці 
превентивних заходів; 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, яке регулює запобігання злочинності, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння щодо аналізу кримінологічної інформації та основних засад запобігання 
злочинності мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 
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2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння щодо аналізу 
кримінологічної інформації та основних засад запобігання злочинності 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, 
пов’язаних із запобіганням злочинності органами Національної поліції. 

0 Відсутність на занятті 

 


