
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
УКРАЇНИ"

  

СЛОВНИК

  

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Перше навчальне заняття. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Поняття, предмет, метод та структура кримінально-виконавчого права України
Кримінально-виконавча політика у сфері виконання покарань
Кримінально-виконавче право у системі права України
Взаємозв'язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права
Наука кримінально-виконавчого права України
Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна
Використана література

  

Друге навчальне заняття. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО
УКРАЇНИ
Поняття, мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства
Структура закону про порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань
Принципи кримінально-виконавчого законодавства
Норми та джерела кримінально-виконавчого законодавства
Кримінально-виконавчі правовідносини та їх елементи
Використана література

  

Третє навчальне заняття. ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ
Поняття, методи і засоби виправлення та ре соціалізації засуджених
Режим та засоби його забезпечення
Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі
Залучення засуджених до праці
Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання
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Громадський вплив
Використана література

  

Четверте навчальне заняття. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Поняття правового статусу засуджених
Зміст правового статусу засуджених
Права засуджених на особисту безпеку
Правовий статус осіб, засуджених до окремих видів покарань
Використана література

  

П'яте навчальне заняття. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПОКАРАНЬ
Види органів та установ виконання покарань та їх призначення
Державний департамент України з питань виконання покарань: завдання, функції та
структура
Співпраця органів та установ виконання покарань з іншими державними та
недержавними організаціями
Персонал органів та установ виконання покарань
Організація підготовки, перепідготовки і професійного навчання персоналу органів та
установ виконання покарань
Використана література

  

МОДУЛЬ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Перше навчальне заняття. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОКАРАНЬ
Поняття та ознаки покарань, не пов'язаних із позбавленням волі
Система, критерії класифікації покарань, не пов'язаних з позбавленням волі
Штраф
Конфіскація майна
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Службові обмеження для військовослужбовців
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Громадські роботи
Виправні роботи
Арешт
Обмеження волі
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
Використана література
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Друге навчальне заняття. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
НА ПЕВНИЙ СТРОК
Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк
Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі
Особливості відбування покарання засудженими в установах різних рівнів безпеки
Використана література

  

Третє навчальне заняття. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ДОВІЧНОГО
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Загальна характеристика виконання покарань у виді довічного позбавлення волі
Порядок і умови виконання покарань у виді довічного позбавлення волі
Використана література

  

Четверте навчальне заняття. ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ
Загальна характеристика виконання та відбування покарань у виховних колоніях
Виправлення та ресоціалізація засуджених неповнолітніх
Використана література

  

П'яте навчальне заняття. ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ У
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Пенітенціарні системи зарубіжних країн
Виконання покарань у зарубіжних країнах
Список використаних джерел

  

Шосте навчальне заняття. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ
Загальна декларація прав людини
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
Європейська Конвенція з прав людини
Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими
Європейські тюремні правила
Використана література
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Програма тестування студентів

  

Модуль 1.3АГАЛЬНА ЧАСТИНА
Перше навчальне заняття
Друге навчальне заняття
Третє навчальне заняття
Четверте навчальне заняття
П'яте навчальне заняття
Модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
Перше навчальне заняття
Друге навчальне заняття
Третє навчальне заняття
Четверте навчальне заняття

  

ПІСЛЯМОВА
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