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

 

  

Кримінально-виконавче право України є самостійною галуззю серед  юридичних наук, у
системі юридичних дисциплін належить до  фундаментальних і профілюючих. Воно має
свій предмет, методологію,  загальну і особливу теорію, тісно взаємодіє з іншими
юридичними науками.

  

Кримінально-виконавче право як галузь у системі права відображає  державну політику
у сфері виконання і відбування кримінальних покарань. У  2003 р. сталася визначна подія
-Верховна Рада України прийняла новий  Кримінально-виконавчий кодекс України, який
набув чинності 1 січня 2004  р.

  

Новий Кримінально-виконавчий кодекс (далі - КВК України) сформулював  загальні
положення виконання покарань, поняття та зміст основних його  інститутів і норм,
встановив обсяг і межі правового регулювання  виконання конкретних видів покарань.
Уперше в КВК України сформульовано  розділ "Виконання покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі". У новому  Кодексі втілено досягнення української
кримінально-правової науки, її  традиції і новації, які апробовані часом і практикою.

  

Кримінально-виконавчий кодекс України є законодавчою базою  регулювання порядку і
умов виконання та відбування кримінальних покарань  з метою захисту інтересів особи,
суспільства і держави, що здійснюється  шляхом створення умов для виправлення і
ресоціалізації засуджених,  запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і
іншими  особами, а також запобігання тортурам та нелюдському, або такому, що 
принижує гідність, поводженню із засудженими.

  

Спроба викладання курсу "Кримінально-виконавче право України" на  засадах
модульно-рейтингової технології здійснена з метою розповсюдження  та поглиблення
теоретичних і практичних знань, потребу в яких сьогодні  відчувають фахівці Державної
кримінально-виконавчої служби України.

  

Курс "Кримінально-виконавче право", згідно зі структурою  Кримінально-виконавчого
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кодексу України, поділяється на Загальну і  Особливу частини.

  

Загальна частина кримінально-виконавчого права містить норми, які  визначають мету і
завдання, принципи, підстави виконання і відбування  покарань, поняття виправлення і
ресоціалізації засуджених та їх основні  засоби, правовий статус засуджених, органи та
установи виконання  покарань, нагляд і контроль, участь громадськості у виправленні і 
ресоціалізації засуджених.

  

Норми Особливої частини кримінально-виконавчого права визначають  порядок і умови
виконання кримінальних покарань, звільнення від  відбування покарань, особливості
відбування покарань засудженими жінками  і неповнолітніми, особливості відбування
покарань у виправних колоніях  різних рівнів безпеки. Ці норми вперше розміщені в певній
ієрархічній  послідовності у таких розділах КВК України: Розділ II "Виконання  покарань,
не пов'язаних з позбавленням волі"; Розділ III "Виконання  покарання у виді позбавлення
волі"; Розділ IV "Виконання покарання у  виді довічного позбавлення волі"; Розділ V
"Звільнення від відбування  покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування
покарання,  контроль і нагляд за ними".

  

Курс "Кримінально-виконавче право" має завданням з одного боку,  висвітлити основні та
дискусійні проблеми в цій галузі, а з іншого -  через засвоєння матеріалу й сприяти
формуванню у студентів, курсантів та  слухачів творчих здібностей і навичок. Основною
методологічною ідеєю  викладання курсу є:

  

— вивчення поняття "кримінально-виконавче право", його предмету, методу, структури
та завдань;

  

— отримання знань про кримінально-виконавчу політику, дію  кримінально-виконавчого
законодавства у просторі та часі; основні засоби  виправлення і ресоціалізації
засуджених, правовий статус засуджених;  органи і установи виконання покарань;
виконання покарань, не пов'язаних з  позбавленням волі; виконання покарання у виді
позбавлення волі,  довічного позбавлення волі; відбування покарань неповнолітніми;

  

— ознайомлення зі змістом міжнародних нормативно-правових актів, що  регламентують
порядок і умови виконання і відбування кримінальних  покарань, систему виконання
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покарань у зарубіжних країнах.

  

Основними формами занять з курсу "Кримінально-виконавче право  України" є лекція,
семінарське та практичне заняття, самостійна робота,  екскурсія до
кримінально-виконавчої установи, зустріч із практичними  працівниками органів і установ
виконання покарань.

  

Вивчення кримінально-виконавчого права України здійснюється на основі  робочої
навчальної програми, тематичного плану, плану семінарських та  практичних занять,
плану самостійної роботи.

  

Застосовуючи нові технології навчання, автор використовує такі  поняття, як модульний
контроль, модульний принцип, модульне навчання,  навчальний модуль, інформаційний
та організаційний модуль,  модульно-рейтингова технологія навчання, модульна оцінка,
заліковий  кредит тощо. .

  

Важливо наголосити, що серед вчених відсутня єдина думка щодо  сутності похідних від
модуля понять. Розробці цієї теми присвятили свої  роботи А. Артемов, А. Алексюк, С.
Батишев, В. Вонсович, С. Горностаев,  В. Збаровський, І. Клюй, А. Куландіна, Н.
Повякель, А. Проказа, Н.  Сазонова, В. Семиденко, М. Шут, А. Фурман, І. Цимбалюк, О.
Яницька та  ін. Навчальний модуль -це одиниця вимірювання навчальної інформації. 
Його засвоєння вимагає певної, доцільно обраної сукупності розумових  операцій,
практичних дій, способів узагальнення та застосування.

  

Модульне навчання - процес засвоєння навчальних модулів в умовах  повного курсового
циклу, який включає мету і завдання, мотивацію до  якісного засвоєння, зміст
(навчальний модуль), методи і форми прямої,  опосередкованої та самостійної
навчально-пізнавальної діяльності,  корекцію, самооцінку й оцінку результатів засвоєння
знань, умінь та  навичок, що входять до його структури.

  

За таких умов зменшується частка прямого, ззовні завданого  інформування і
розширюється застосування інтерактивних форм та методів  повноцінної самостійної
роботи студентів під керівництвом викладача.
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Модульна організація змісту навчальної дисципліни менше за все є  механічним
перенесенням розділів програми до навчальних модулів,  оскільки вимагає серйозної,
аналітико-логічної роботи над змістовним  наповненням дисципліни, структурування її як
системи, а не довільного  конгломерату наукової інформації.

  

Не всі навчальні дисципліни можна і треба "модулювати", насамперед це  доцільно
робити з тими предметами, контекст яких піддається поділу на  підсистеми з
внутрішньою і зовнішньою структурою. За такої умови добре  засвоєння одного модуля
стане передумовою якісного опанування іншого, що  у підсумку забезпечує формування
цілісної системи знань.

  

Другою умовою реалізації модульного принципу структурування  навчальної дисципліни
є можливість виділити генеральні наскрізні  світоглядні ідеї курсу, на розкриття і
засвоєння яких спрямований кожний  модуль. Крім того, не обійтися без вичленення
певної кількості наукових  категорій, зміст яких засвоюється в рамках кожного модуля.

  

Основу модульної технології в організації навчального процесу,  складають блоки цілей і
завдань, покликані стати вихідними під час  структурування змісту вузівських дисциплін
за модульним принципом. Під  кожну ціль підводиться зміст з його теоретичними й
емпіричними  компонентами, структурою, видами зв'язку, способами та результатами 
функціонування процесів чи явищ, що вивчаються. Для студента —  майбутнього юриста
важливо не лише осмислити і засвоїти інформацію, а й  оволодіти способами її
практичного застосування.

  

Під час структурування змісту навчальної дисципліни на навчальні модулі ми
враховували, що:

  

1)кожна частина — майбутній модуль має складатися із пов'язаних між  собою в певному
співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних  компонентів змісту, сукупність яких
виконує самостійну функцію;

  

2)модуль навчальної дисципліни має складну композицію, структурно  побудовану з
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елементів, які перебувають у певному взаємозв'язку, що дає  підстави вважати модуль
підсистемою навчальної дисципліни;

  

3)зміст модуля і його призначення мають свою історію виникнення, становлення,
розвитку і перспективу модернізації;

  

4) дидактика як система будується на базі категорій і понять, які не  лише мають свою
структуру, а й взаємодіють між собою за принципами  теорії систем. Різні за сутністю,
вони складають цілісну систему теорії  освіти і навчання, яка може структуруватися за
модулями;

  

5) модуль (від лат. *міра", "спосіб") є виразом кратних відношень  розмірів комплексів,
будов та їх частин. Застосування модулів надає  комплексам, будовам, виробам та їх
частинам співмірності, полегшує  уніфікацію і стандартизацію будівництва.

  

Модуль - уніфікований функціональний вузол, виконаний у вигляді  самостійного виробу.
Якщо модифікувати характеристики модуля до умов  дидактичних процесів, то
навчальний модуль можна трактувати так: модуль -  це частина цілого, одиниця
співмірності цілого і частин певного  об'єкта.

  

Кожна частина (модуль) складається з елементів, пов'язаних між собою,  і виконує
самостійну функцію. Отже, модуль навчальної дисципліни - це  не просто її частина
(тема чи розділ), а інформаційний вузол, який у  свою чергу є одиницею, що уніфікує
підхід до структурування цілого на  частини, тобто на окремі модулі. Модульна
технологія вивчення курсу  "Кримінально-виконавче право" включає три компоненти:
інформаційний,  організаційний і контрольно-оцінний з його стимулюючою функцією.

  

На основі аналізу програми з курсу "Кримінально-виконавче право" та  врахування
принципів модульної побудови її змісту виділяються  інформаційні модулі. Організаційний
компонент пропонованої технології  засвоєння змісту навчальних модулів з права являє
собою сукупність  різноманітних форм і методів організації навчального процесу:
лекційних,  семінарських, практичних і лабораторних занять. Лекційні заняття 
проводяться з курсовим потоком студентів, семінарські та практичні — в  академічних
групах, лабораторні — в (малих) групах у спеціально  створених або природних умовах (у
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школі).

  

Контрольно-оцінний компонент модульної технології навчання  реалізується
безпосередньо на групових заняттях або підчас оцінювання  самостійної роботи
студентів у формі співбесіди, спеціальних  колоквіумів, заліків чи екзаменів, перевірки
контрольних завдань з  наступним обговоренням результатів на групових заняттях.

  

На групових заняттях з курсу " Кримінально-виконавче право" можуть 
використовуватися різноманітні методи організації навчальної діяльності  студентів:
рольові ігри, дискусії, захисти проектів фрагментів уроку чи  цілісної його структури
тощо.

  

У процесі підготовки підручника враховувалися нові навчальні  програми, а також такий
основний принцип: сприяти свідомому творчому  засвоєнню теоретичних та практичних
засад кримінально-виконавчого права,  їх формуванню стійкого інтересу до знань і
вміння їх застосовувати у  повсякденній практичній діяльності органів і установ
виконання покарань.

  

В кінці підручника наведений перелік джерел, який був використаний  під час його
підготовки. Практика викладу курсу "Кримінально-виконавче  право" засвідчує, що
глибоке засвоєння його знань неможливе без  постійної самостійної роботи над
літературними джерелами.

  

У підручнику наведені різноманітні форми самостійної навчальної  роботи студентів, що
сприятимуть їх самоосвіті і формуванню умінь і  навичок, необхідних для практичної
роботи в Державній  кримінально-виконавчій службі України (далі—ДКВС України).

  

Форми самостійного вивчення курсу "Кримінально-виконавче право"  можуть бути
різноманітними: анотування і конспектування літератури,  підготовка реферату чи
доповіді, виконання практичних завдань.

  

Анотування літератури передбачає створення переліку основних питань,  що
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розглядаються автором тієї чи іншої праці. Конспектування літератури  означає короткий
виклад статті, книги, промови і т.д. Важливим тут є  можливість звернення до конспекту
з метою поглибленого або нового  осмислення законспектованого чи анотованого
матеріалу. Для цього  конспект (анотація) має бути коротким, чітким і точним.

  

Аналітичний огляд за певною проблемою може бути побудований або у  вигляді викладу
історії вивчення проблеми (що нового внесено тими чи  іншими дослідниками), або у
вигляді аналізу сучасного стану розробки  проблеми (при цьому роботи групуються за
ознакою спільності). Ці дві  форми огляду є одночасно й етапами роботи з літературними
джерелами.

  

Велике значення для успішної навчальної діяльності студентів має  планування
самостійної роботи у часі: на навчальний рік, семестр,  майбутній тиждень, і вміння
організувати свою навчальну працю так, щоб  кожного року добиватися її високої
ефективності за найменших втрат часу.

  

  

  Найважливішими положеннями модул ьно-рейтингової технології, що  забезпечують
відносно цілісне розуміння її призначення та принципових  моментів функціонування, є
такі:

  

• зміни в організаційних засадах педагогічного процесу у вищій школі,  що забезпечують
його демократизацію, створюють умови для дійсної зміни  ролі студента у навчанні
(перетворення його з об'єкта в суб'єкт цього  процесу),можуть надали
навчально-виховному процесу необхідної гнучкості,  індивідуалізації;

  

• обсяг модуля — це відносно самостійна частина навчального процесу,  яка містить,
передусім, одне або кілька близьких за змістом і  фундаментальних за значенням понять,
законів, принципів. Навчальний курс  підручника "Кримінально-виконавче право"
складається з двох модулів, їх  засвоєння розпочинається з лекційного курсу. Наступний
етап —  індивідуальна самостійна навчальна робота, консультації. Потім  проводяться
кілька навчальних занять за опрацьованими джерелами;
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• організаційно кожне навчальне заняття включає в себе три-чотири  види навчальної
роботи, серед яких два є постійними (невелика письмова  робота та дискусія за змістом
опрацьованих джерел), інші - змінними  (аналіз ситуацій, розв'язання проблемних задач,
проведення екскурсій,  організація "мозкового штурму", тестування тощо);

  

• студент може достроково вивчити і скласти "звіт" з матеріалу, що  входить до того чи
іншого модуля. Звіт студента за змістом конкретного  модуля вважається прийнятим,
якщо під час співбесіди з викладачем він  продемонструє розуміння головних ідей модуля
і послідовно, аргументовано  викладе їх (письмово та усно);

  

• студенти, які засвоїли матеріал і відзвітувались за змістом обох  модулів до закінчення
семестру, звільняються від складання іспиту;

  

• у разі, коли студент не зміг з тих чи інших причин вчасно скласти  звіт за змістом
чергового модуля, він має змогу зробити це за  домовленістю з викладачем під час
консультації;

  

• при організації індивідуальної навчальної діяльності залишається  актуальним питання
про стимулювання систематичної самостійної роботи  студентів з першоджерелами;

  

• виконання навчальних завдань оцінюється певною кількістю залікових  одиниць, облік
яких ведуть як викладач, так і сам студент, курсант,  слухач.

  

Оскільки заздалегідь відомо, яку кількість залікових одиниць треба  набрати для того,
щоб отримати оцінку "5", "4" або "З", кожен студент  має можливість протягом усього
періоду вивчення предмета контролювати та  свідомо регулювати успішність свого
просування у засвоєнні курсу шляхом  цілеспрямованого планування та розподілу своїх
зусиль для досягнення  навчальних результатів, що відповідають його запитам.

  

Остаточна оцінка успішності вивчення предмета визначається  підсумовуванням
залікових одиниць, які були отримані студентом за  виконання усієї сукупності
навчальних занять.
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З метою стимулювання навчальної активності студентів за підсумками  кожного
навчального року з урахуванням загальної суми набраних залікових  одиниць
визначається десятка найкращих студентів серед всіх, хто  вивчали цей курс.

  

Щоб викликати у студентів мотивацію працювати за модульно-рейтинговою  системою,
необхідно вміло довести її переваги, серед яких зазначимо  такі:

  

- бажання студента отримати максимальну кількість балів дає йому можливість пройти
"автоматом" підсумкову атестацію;

  

- протягом вивчення дисципліни студент не отримує негативних оцінок;

  

- модульно-рейтингова система посилює відповідальність студента за  стан своєї
успішності з дисципліни і це викликає у нього почуття  самоповаги й самодостатності;

  

- модульно-рейтингова система навчання знімає загрозу конфліктних  ситуацій між
викладачем і студентом, що породжує взаємоповагу,  взаєморозуміння та сприяє
співпраці;

  

- модульно-рейтингова система навчання розширює діапазон часу для здачі пройденого
матеріалу.

  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ (за вимогами ЕСТЗ)

  

Опис предмета курсу

        КУРС: навчальний   НАПРЯМ Освітньо-кваліфікаційний рівень  Характеристика навчального курсу  
    Кількість кредитів   0101   Нормативний   
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    ЕСТЗ: 2   Бакалавр   ПІ семестр: 50   
    Модулів: 2   
  Лекції: 5   
    Змістовихмодулів: 2   Магістр   Семінари: 5   
    Загальна кількість   
  Самостійна робота: 5   
    годин: 81   
  
  
    Тижневих годин: 8   
  Вид контролю: залік   
    
  
  IV семестр: 58   
    
  
  Лекції: 4   
    
  
  Семінари: 4   
    
  
  Практичні: 1   
    
  
  Самостійна робота: 5   
    
  
  Вид контролю: залік   
      

Структура навчальної дисципліни

        Вид роботи (год.)   І Модуль   II Модуль   
    Лекції   10   8   
    Семінари, практичні заняття  10   8   
    Самостійна робота   20   25   
    Разом   40   41   
      

Розподіл балів за рейтинговою системою

        Модулі   Модуль І   Модуль П   
    Бали   50   50   
    Лекції   18   18   
    Семінари, практичні заняття  18   18   
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    Самостійна робота   20   25   
    Інші види робіт   10   10   
    Модульний контроль   25   25   
    Підсумковий контроль  50   50   
      

Шкала оцінювання якості знань студентів, курсантів, слухачів:

  

90-100 балів - відмінно (А)

  

75-89 балів - добре (ВС)

  

60-74 балів — задовільно (ББ)

  

35-60 балів - незадовільно з можливістю повторного складання(РХ) 0-34 балів —
незадовільно з обов'язковим повторним курсом (Р)

        А (відмінно)   90-100   Бездоганна робота з мінімальними помилками  
    В(добре)   83-89   Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками  
    С (добре)   75-82   У цілому хороша робота, але з помітними помилками  
    О (задовільно)   68-74   Пристойно, але зі значними помилками  
    Б(достатньо)   60-67   Задовольняє мінімальні вимоги  
    РХ(не прийнято)   35-59   Необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)  
    РР(не прийнято)   0-34   Необхідна значна подальша робота (переробити)  
      

МОДУЛЬНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

        Оцінка ЕСТ5   Оцінка (за національною шкалою)  Мод. Іпитома вага 0,1   Мод.2питомавага 0,2
 Сума балів
 
    А   5 (відмінно)   22-25   22-25
 90-100
 
    ВС   4 (добре)   19-21   19-21
 75-89
 
    ДЕ   3 (задовільно)   15-18   15-18
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 60-74
 
    РХ   2 (незадовільно) з допуском до екзамену (обов'язкове складання екзамену)  0-14   0-14
 35-59
 
    р   2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом  0-4   0-4
 0-34
 
      

Методами вивчення дисципліни і проведення поточного та проміжного  контролю є:
лекції, практичні заняття, дискусійні форми розгляду  ситуацій, реферативні читання,
контрольні роботи, творчі самостійні  завдання, тестування.

  

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

  

Критерії оцінки змістового модуля № 1

        Оцінка   Уснавідповідь   Активність(відвідування)  КейсТема 2
 КонтрольнаТема 2
 Сумабалів
 
    
  
    5 (відмінно)   5   4   5
 9-10
 22-25
 
    4(добре)   4   4   4
 7-8
 19-21
 
    3 (задовільно)   3   3   1-3
 5-7
 15-18
 
    2 (незадовільно)   0-2   0-2   0
 0-4
 0-14
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Критерії оцінки змістового модуля № 2

        Оцінка   Усна відповідь   Активність (відвідування)  Кейс Тема 2
 Контрольна Тема 2
 Сума балів
 
    5 (відмінно)   5   4   5
 9-10
 22-25
 
    4 (добре)   4   4   4
 7-8
 19-21
 
    3 (задовільно)   3   3   1-3
 5-7
 15-18
 
    2 (незадовільно)   0-2   0-2   0
 0-4
 0-14
 
      

Модульно-рейтингове оцінювання знань студентів, курсантів, слухачів за
кредитно-модульною системою:

        Вид роботи   
  
    а) Робота на лекціях (за курс) (активність роботи, ведення зошитів і написання конспектів)  до 9 балів   
    Робота на семінарському та практичних заняттяхВідповідь на семінарському занятті Запитання на семінарському занятті Доповнення на семінарському занятті  до 4 балівдо 1 балівдо 1 балів  
    в) самостійна робота   до 2 балів   
    г) реферати, доповіді   до 3 балів   
    д) залік   до 90-100 балів   
    є) іспит   до 90-100 балів   
      

Ведення конспекту лекцій оцінюється за наступними критеріями:  повнота, охайність,
грамотність. За кожну законспектовану лекцію  студенту, курсанту, слухачу
нараховується 1 бал. Максимальна оцінка за  наявність всіх лекцій і правильне їх
оформлення — 9 балів.

  

Відповідь на семінарському занятті оцінюється за наступними критеріями:
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4-7 балів - студент, курсант, слухач у повному обсязі опрацював  програмовий матеріал
(основну і додаткову літературу), має глибокі і  міцні знання, впевнено оперує набутими
знаннями, робить аргументовані  висновки, може вільно висловлювати власні судження і
переконливо їх  аргументувати.

  

5-6 балів - студент, курсант, слухач вільно володіє навчальним  матеріалом (опрацював
основну і певну частину додаткової літератури),  переказує факти і висновки, взяті з
підручників та літератури, може  застосовувати набуті знання.

  

4-5 балів - студент, курсант, слухач самостійно відтворює програмовий  матеріал на рівні
підручника, може дати стислу характеристику питання,  але у викладеному матеріалі є
серйозні прогалини, виклад не самостійний  (переказ підручника), є неточності у
матеріалах і висновках.

  

3-4 бали - студент, курсант, слухач за допомогою викладача  намагається відтворити
матеріал, але відповідь неповна, у ній  нараховується багато неточностей, головний зміст
матеріалу не розкрито.

  

1-2 бали — студент, курсант, слухач має лише приблизне уявлення про  питання, що
розглядається на занятті, може сказати два-три речення по  суті питання, головний зміст
матеріалу не розкрито.

  

За виконання модульної контрольної роботи студент може отримати  максимально 7
балів. Кожна правильна відповідь на питання тесту  оцінюється в 1 бал.
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