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Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Діяльність установ виконання покарань в 

умовах надзвичайних ситуацій» ставить за мету підготовку кваліфікованих 

спеціалістів для органів та установ виконання покарань Державної 

кримінально-виконавчої служби України.  

Вивчення навчальної дисципліни «Діяльність установ виконання 

покарань в умовах надзвичайних ситуацій» є складовою частиною загального 

завдання з підготовки кваліфікованих фахівців пенітенціарної системи 

України. 

Основні задачі дисципліни: вивчення та визначення основних напрямів 

ефективного виконання кримінальних покарань за умов суворого дотримання 

вимог законності; вивчення нормативно-правової бази України, що регулює 

кримінально-виконавчі відносини; вивчення основних напрямів діяльності 

органів держави і громадськості для досягнення виправлення та 

ресоціалізації засуджених; вивчення основних напрямів діяльності, 

пов’язаної з запобіганням вчинення злочинів і правопорушень засудженими 

як під час відбування покарання, так і після звільнення; набуття навичок 

щодо вмілого використання курсантами (студентами, слухачами) 

теоретичних знань під час практичної діяльності; засвоєння теоретичних 

положень, що регламентують порядок і умови виконання кримінальних 

покарань; дослідження проблем кримінально - виконавчої системи України; 

вивчення напрямів діяльності державних органів і громадськості для 

забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих 

установ. 

Виконання основних задач, що стоять перед дисципліною «Діяльність 

установ виконання покарань в умовах надзвичайних ситуацій» досягається за 

допомогою вивчення навчального матеріалу, який надається під час лекцій, 

опрацьовано під час самостійної підготовки та закріплено під час проведення 

практичних занять. 

Ця дисципліна тісно переплітається з кримінальним правом, 

кримінально-виконавчим правом, кримінологією, тактико-спеціальною 

підготовкою та складає підґрунтя для адекватного розуміння змісту багатьох 

правничих дисциплін. При вивченні цієї дисципліни буде зроблено ставку на 

поєднання традиційних (звичних) форм роботи – лекція, обговорення питань 

на практичних заняттях, а також використовуватимуться робота з текстами, 

організація диспутів, написання творчого завдання-есе. Вивчаючи цей курс 

ви матимете можливість долучитись до дискусій з приводу важливих питань 

діяльності органів та установ виконання покарань і інших правоохоронних 

органів.  
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Мета 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Діяльність установ 

виконання покарань в умовах надзвичайних ситуацій» в Академії Державної 

пенітенціарної служби є усвідомлення слухачами змісту кримінально-

виконавчого законодавства України, оволодіння навичками та вміннями 

вірного його застосування під час організації процесу виправлення та 

ресоціалізації засуджених в умовах надзвичайних ситуацій, отримати 

навички з запобігання та припинення противоправних дій засуджених та 

забезпечувати особисту безпеку персоналу, засуджених та інших осіб 

дотримуючись при цьому вимог як національного законодавства, так і вимог 

міжнародних норм у сфері захисту прав засуджених. 

Професійне значення навчання полягає в глибокому засвоєнні та 

розумінні суті кримінально-виконавчої політики і кримінально-виконавчого 

законодавства України та вірного його застосування при виконанні 

службових обов`язків в умовах надзвичайних ситуацій. 

Виховне значення навчання знаходить свій прояв у формуванні 

зрілості, високих професійних якостей співробітників пенітенціарної системи 

України, виховання глибокої поваги до закону, загостреного почуття 

справедливості, самовідданого та безкорисливого служіння своєму народу. 

З метою оперативного внесення в навчальну дисципліну «Діяльність 

установ виконання покарань в умовах надзвичайних ситуацій» нових питань 

та тем, тематичний план може бути доповнений або змінений як з 

урахуванням реформ, що проводяться в пенітенціарній системі України, так і 

у зв’язку з прийняттям повноважними державними органами України 

нормативно-правових актів з питань формування пенітенціарної політики або 

з метою внесення змін до кримінально-виконавчої системи України. 
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Організація навчання 

 

Тематичний план 

 
№  

теми 

  

 

 

Назви розділів і тем 

 

Кількість годин 

Всього у тому числі 

Лекцій Семінарсь

кі заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійн

а робота 

1. Загальна характеристика 

надзвичайних ситуацій, які 

можуть виникнути в установах 

виконання покарань 

12 2   10 

2. Кримінологічна характеристика 

осіб, які вчиняють 

правопорушень в умовах 

надзвичайних ситуацій в 

установах виконання покарань. 

12 2   10 

3. Виявлення та усунення причин 

та умов надзвичайних ситуацій в 

установах виконання покарань. 

12 2  4 10 

4. Режим особливих умов в 

установах виконання покарань.  

Сили, що можуть бути 

застосовані у разі групових 

протиправних дій засуджених.  

12 2   10 

5. Склад, екіпіровка та основні 

завдання групи швидкого 

реагування при установі 

виконання покарань.  

16 4  6 6 

6. Дії особового складу чергової 

зміни, персоналу установи 

виконання покарань при 

виникненні групової непокори 

або масових заворушень 

засуджених, ліквідації злочинів 

терористичної спрямованості т а 

звільнення заручників, втечі 

засуджених. 

16 4  6 6 

 Усього годин  90 16  16 52 
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Завдання до практичних занять 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів 

(текстів) необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, 

ваші бали залежать від вашої попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

 

Тема 3. Виявлення та усунення причин та умов надзвичайних 

ситуацій в установах виконання покарань. 

Перед практичним заняттям ознайомтесь зі змістом: Правил 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, які затверджені 

наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018  № 2823/5; Правил 

внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України, які затверджені наказом Міністерства юстиції 

України від 14.06.2019  № 1769/5. 

Прочитайте такі основні рекомендовані праці:  

Боднар І.В. Загальні засади запобігання злочинам в кримінально-

виконавчих установах закритого типу. дис. … к-та юрид. наук: 12.00.08. 

Харьків, 2012. 244 с. 

Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков Л.О. Режим виконання 

кримінальних покарань: монографія. Київ: КНТ, 2008. 272 с.; 

Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання 

злочинам: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2007. 509 с. 

Копотун І.М. Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних 

ситуацій у виправних колоніях: монографія. Київ: Золоті ворота, 2013. 472 с. 

Царюк С.В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, які 

відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки . 

дис. … к-та юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 230 с. 

Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Дослідить відмінність від внутрішніх та зовнішніх причин та умов 

поведінки засуджених, які вчиняють противоправні вчинки під час 

надзвичайних обставин, визначте закономірність між протиправної 

поведінкою засуджених та їх кримінологічною та криміналістичною 

характеристикою  

Подумайте над позиціями авторів щодо фундаментальних складових 

режиму виконання та відбування покарання, умовами тримання та ізоляції 
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засуджених та їх вплив на протиправну поведінку засуджених в умовах 

надзвичайних обставин. Під час практичного заняття це допоможе вам 

успішно виконати завдання. 

 

Тема 5. Склад, екіпіровка та основні завдання групи швидкого 

реагування при установі виконання покарань. 

Перед практичним заняттям ознайомтесь зі змістом: 

Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 

580-VIII. 

Закону України «Про Національну гвардію України» від 13 березня 2014 

року № 876-VII 

Прочитайте такі основні рекомендовані праці:  

Іскоростецький О.А. Бондаренко О.А. Методичні рекомендації: щодо 

виконання стройових прийомів зі щитами та спеціальними засобами, порядок 

застосування заходів примусу персоналом Державної кримінально-

виконавчої служби України. Київ: МЮ України, 2019. 24 с. 

Боднар І.В., Красковський Є.М., Шеремета О.П. Підготовка груп 

швидкого реагування до дій при виникненні надзвичайних ситуацій в 

установах виконання покарань: методичні рекомендації. Чернігів: Академія 

ДПтС, 2019. 40 с. 

Музика А.А., Конопельський В.Я., Письменський Є.О. та ін. 

Кримінально-виконавче право України: підручник у 2-х томах. ТОМ І. Київ: 

Національна академія внутрішніх справ, ФОП Кандиба Т.П., 2018. 364 с. 

Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Зверніть увагу на склад груп швидкого реагування їх підготовку та 

тактичні прийоми дій в умовах надзвичайних обставин, види їх  екіпірування 

та вимоги, що до неї існують. 

 

Тема 6. Дії особового складу чергової зміни, персоналу установи 

виконання покарань при виникненні групової непокори або масових 

заворушень засуджених, ліквідації злочинів терористичної спрямованості т а 

звільнення заручників, втечі засуджених. 

Перед практичним заняттям прочитайте такі основні рекомендовані 

праці:  

Автухов К.А., Степанюк А.Х., Яковець І.С. та ін. Особливості діяльності 

окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи: навчальний посібник. 

Xарків: Право, 2012. 152 с. 
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Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності): 

навчальний посібник / Ю. Б. Оболенський, С. Ф. Константінов та ін.; за заг. 

ред. В. П. Пєткова. Київ: КНТ, 2010. 341 с. 

Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції: 

навчальний посібник / О. І. Тьорло, Ю. Р. Йосипів, В. М. Синенький та ін. 

Львів: ЛьвДУВС, 2018. 480 с. 

Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Проаналізуйте: 

основи формування умов для припинення терористичної діяльності в 

УВП та СІЗО ДКВС України, реалізацію постійних комплексних заходів; 

сукупність методів боротьби з надзвичайними обставинами в УВП, 

змістом яких є робота, спрямована на усунення причин та умов, що їх 

породжують; 

участь у заходах щодо запобігання та припинення злочинів 

терористичної спрямованості у рамках антитерористичної операції, зокрема 

насильницьких діянь, пов’язаних із захопленням заручників, вчиненням 

підпалів, убивств, тортур, залякування засуджених, персоналу ДКВС України 

та громадян, які знаходяться в УВП та СІЗО ДКВС України; 

взаємодію з підрозділами інших правоохоронних структур у сфері 

боротьби з тероризмом; 

заходи з забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту, 

персоналу і громадян, які перебувають на території установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 

обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. 

1. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій в установах виконання покарань; 

2. Особливості психологічного стану засуджених в умовах 

винекнення надзвичайних ситуацій в УВП 

3. Аналіз закордонного досвіду виявлення та усунення причин 

надзвичайних ситуацій в УВП. 

4. Вплив режиму особливих умов на правовий статус засуджених. 
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5. Правові підстави та порядок застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Обставини, що виключають 

злочинність діяння. 

6. Вимоги міжнародних документів у сфері забезпечення прав 

засуджених при ліквідації надзвичайних обставин в УВП. 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе 

обсягом до 5 сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку 

або індивідуальною темою погодженою з викладачем. При написанні есе 

доцільним буде скористатись порадами за посиланням: 

https://zno.if.ua/?p=985 

 

Тематика есе: 

1. Загальна характеристика оперативної обстановки в УВП. 

2. Дії особового складу в надзвичайних ситуаціях 

3. Організація і проведення основних заходів операцій під 

умовними найменуваннями “Щит”, “Заслон” (виноситься на самостійне 

опрацювання) 

4. Види суб’єктів запобігання злочинам, що вчиняються 

засудженими у процесі відбування покарань. 

5. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам. 

6. Реалізація кари як елемент превенції та захисту суспільства від 

злочинних посягань. 

7. Сучасні теоретичні підходи щодо виконання кримінального 

покарання у виді позбавлення волі як основа для проведення кримінологічної 

профілактики злочинів. 

8. Запобіжні функції установ виконання покарань як суб’єктів 

профілактики злочинів та проблеми їх реалізації в сучасних умовах. 

9. Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розміщення в 

установах виконання покарань як кримінологічно значущі заходи 

соціального контролю над злочинністю. 

10. Персонал державної кримінально-виконавчої служби як основний 

суб’єкт запобігання злочинам в установах виконання покарань. 

11. Поняття та зміст злочинності в установах виконання покарань. 

12. Кількісно-якісні показники злочинності в установах виконання 

покарань. 

13. Причини, що породжують злочини, та умови, які сприяють цьому 

явищу в установах виконання покарань. 

14. Характеристика засуджених, які вчинили злочини в установах 

виконання покарань. 

15. Віктимологічний аспект злочинності в місцях позбавлення волі. 
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16. Взаємодія установ виконання покарань з іншими суб’єктами 

запобігання злочинам в установах виконання покарань. 

17. Особливості оперативно-розшукової діяльності в системі заходів 

загальної та індивідуальної профілактики злочинів в установах виконання 

покарань. 

18. Роль оперативно-розшукових заходів у реалізації віктимологічної 

профілактики злочинів в установах виконання покарань. 

19. Вивчення особи злочинця як невід’ємна складова запобігання 

злочинам серед осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. 

20. Кримінальна субкультура як один із факторів негативного впливу 

на осіб, які відбувають покарання. 

21. Протидія кримінальній субкультурі – один із напрямів 

попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі. 

22. Кримінологічний аналіз феномену статевих ексцесів засуджених. 

23. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування 

покарань, пов’язаних з позбавленням волі. 

24. Кримінологічні засади запобігання злочинам насильницької 

спрямованості у місцях позбавленням волі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1 

Таблиця 1 
№  

теми 

  

 

 

Назви розділів і тем 

 

Кількість годин 

Всього у тому числі 

Лекцій Семінарські 
заняття 

Практичні 
заняття 

Інше 

1. Загальна характеристика 

надзвичайних ситуацій, які 

можуть виникнути в установах 

виконання покарань 

5  5    

2. Кримінологічна характеристика 

осіб, які вчиняють 

правопорушень в умовах 

надзвичайних ситуацій в 

установах виконання покарань. 

10  5  5  

3. Виявлення та усунення причин 

та умов надзвичайних ситуацій 

в установах виконання 

покарань. 

 5 5    

4. Режим особливих умов в 

установах виконання покарань.  

Сили, що можуть бути 

застосовані у разі групових 

протиправних дій засуджених.  

 5 5    

5. Склад, екіпіровка та основні 

завдання групи швидкого 

реагування при установі 

виконання покарань.  

10  5  5  

6. Дії особового складу чергової 

зміни, персоналу установи 

виконання покарань при 

виникненні групової непокори 

або масових заворушень 

засуджених, ліквідації злочинів 

терористичної спрямованості т 

а звільнення заручників, втечі 

засуджених. 

10  5  5  

 Усього годин  60 30  15  
 Виконання завдань для самостійної 

роботи на написання есе 

15 балів 

 Залік 40 балів 

 Всього 100 балів 
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За ведення конспекту лекцій нараховується 4 бала за кожну тему, що 

повністю відображена у вашому конспекті. Самостійна робота оцінюється 

викладачем з розрахунку 1 бал за повністю висвітлених в конспекті питання з 

вищенаведеного списку за темою лекції. Таким чином, за роботу на лекціях 

ви можете отримати до 30 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та інших 

занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись мобільними 

телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь який 

інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, викладач 

залишає за собою право не допустити до заняття студента, що порушує 

дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших товаришів 

по навчанню та себе – дотримуйтесь дисципліни під час освітнього процесу. 

Ці ж самі правила поведінки поширюються й на інші форми занять (семінари, 

практичні). Користування гаджетами для доступу до мережі Інтернет 

припустиме лише під час семінарських/практичних занять за вказівкою чи 

дозволом викладача. Пропущені лекції слід відпрацювати переписавши 

конспект та продемонструвавши його викладачу, при цьому слід бути 

готовим відповісти на його питання за змістом лекції. 

Практичні заняття можуть принести вам по 5 балів за одне заняття за 

умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й 

успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не 

виконання завдань знижує ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності 

завдань з якими ви не впорались. Ваша присутність без підготовки та 

нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання 

пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови 

попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до практичного 

заняття та виконання завдань запропонованих викладачем (увага – завдання 

можуть відрізнятись від тих, що вирішували ваші одногрупники). 

Кожен слухач (студент) має до кінця жовтня написати та надати 

викладачу есе на тематику з запропонованого переліку або за власною темою 

узгодженою з викладачем. Успішне виконання цього завдання оцінюється в 5 

балів. При цьому оцінка відбувається узагальненням балів за 5 критеріями: 

1) грамотність та оформлення – 3 бала; 2) відповідність змісту темі – 3 бала; 

3) структурна логічність – 3 бала; 4) аргументованість висновків – 3 бала; 

5) оригінальність роботи та культура посилань на джерела – 3 бала. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

заліку на якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та 

обґрунтованості ваших відповідей. На заліку викладач задає вам 2 питання з 

переліку наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 20 балів. Якщо під 

час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не здавати залік 
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вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних 

балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Питання до заліку 

 

1. Значення діяльності УВП в боротьбі із злочинністю та в 

профілактиці скоєння злочинів та інших правопорушень 

2. Основні причини, що сприяють скоєнню злочинів і 

правопорушень особами, які засуджені до кримінальних покарань у виді 

позбавлення волі 

3. Основні умови, що сприяють скоєнню злочинів і правопорушень 

особами, які засуджені до кримінальних покарань у виді позбавлення волі 

4. Джерела отримання інформації про осіб, які схильні до скоєння 

злочинів в УВП. 

5. Категорії осіб, які повинні перебувати на профілактичному 

обліку в УВП. 

6. Зміст загальної профілактики злочинів та правопорушень в УВП. 

7. Зміст індивідуальної профілактики злочинів та правопорушень в 

УВП. 

8. Психолого-педагогічний аспект індивідуальної профілактики 

правопорушень в УВП. 

9. Кримінологічний аспект індивідуальної профілактики 

правопорушень в УВП. 

10. Причини та умови проникнення на територію УВП та 

використання засудженими наркотичних речовин та алкогольних напоїв. 

11. Основні шляхи проникнення на територію УВП предметів, 

виробів і речовин, зберігання яких засудженим заборонено та категорії осіб, 

від яких слід очікувати проносу (провозу) предметів, виробів і речовин, 

зберігання яких засудженим заборонено, на територію УВП. 

12. Хитрощі, які застосовуються при передачі засудженим 

заборонених для зберігання, вживання, використання предметів виробів та 

речових. 

13. Основні способи скоєння втеч засудженими з УВП. Категорії 

осіб, від яких слід очікувати скоєння втеч з УВП. 

14. Причини та умови скоєння втеч засуджених з УВП.  

15. Категорії засуджених, які схильні до втеч з УВП та їх 

характеристика. 

16. Заходи загальної профілактики втеч засуджених з УВП. 

17. Заходи індивідуальної профілактики втеч засуджених з УВП. 

18. Причини та умови вчинення насильницьких злочинів в УВП. 

19. Кримінологічна характеристика вбивств та нанесення тілесних 

ушкоджень як правопорушень в УВП. 

20. Категорія осіб, які схильні до вчинення  вбивств та нанесення 

тілесних ушкоджень в УВП. 

21. Заходи з профілактики вбивств та нанесення тілесних ушкоджень 

в УВП. 

22. Категорії осіб, які схильні до гомосексуалізму в УВП. 
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23. Причини та умови скоєння дій, що дезорганізують роботу УВП 

24. Категорії осіб, від яких слід очікувати скоєння дій, що 

дезорганізують роботу УВП. 

25. Заходи з профілактики дій, що дезорганізують роботу УВП. 

26. Причини та умови скоєння підпалів в УВП. 

27. Мотиви скоєння підпалів в УВП. 

28. Заходи з профілактики підпалів в УВП. 

29. Причини та умови захоплення заручників в УВП 

30. Причини та умови скоєння групових непокор та масових 

заворушень засудженими в УВП. 

31. Категорії осіб, від яких слід очікувати скоєння групових непокор 

та масових заворушень засудженими в УВП. 

32. Категорії осіб, від яких слід очікувати захоплення заручників в 

УВП. 

33. Заходи з профілактики групових непокор та масових заворушень 

в УВП. 

34. Заходи з профілактики захоплення заручників в УВП. 

35. Категорії осіб, від яких слід очікувати скоєння злісних порушень 

режиму утримання в УВП. 

36. Характеристика хуліганських проявів в УВП. 

37. Причини та умови хуліганських проявів в УВП. 

38. Заходи з профілактики хуліганських проявів в УВП. 

39. Функції та складові зведеного загону, що створюється для 

припинення групових непокор та масових безпорядків в УВП. 

40. Види груп бойового порядку. 

41. Призначення та функція групи блокування. 

42. Призначення та функція групи ведення переговорів. 

43. Призначення та функція групи розсічення. 

44. Призначення та функція групи вилучення. 

45. Призначення та функція групи конвоювання. 

46. Призначення та функція групи документування. 

47. Призначення та функція групи пожежогасіння. 

48. Призначення та функція групи застосування спеціальних засобів. 

49. Призначення та функція снайперської групи. 

50. Призначення та функція групи резерву. 

51. Режим особливих умов в установах виконання покарань 

52. Назвіть вичерпне коло обставин, за яких у колоніях може 

вводитись режим особливих умов. 

53. Сили, що можуть бути застосовані у разі групових протиправних 

дій засуджених, захоплень заручників, вчинення злочинів терористичної 

спрямованості тощо. 

54. Склад, екіпіровка та основні завдання групи швидкого 

реагування при установі виконання покарань. 
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55. Дії особового складу чергової зміни, персоналу установи 

виконання покарань при виникненні групової непокори або масових 

заворушень засуджених. 

56. Дії особового складу чергової зміни, персоналу установи 

виконання покарань при, ліквідації злочинів терористичної спрямованості та 

звільнення заручників. 

57. Тактика проведення спеціальної операції з визволення 

заручників. 

58. Правила поведінки осіб, яких захопили як заручників. 

59. Дії особового складу чергової зміни, персоналу установи 

виконання покарань при, втечі засуджених. 

60. Введення посиленого варіанта несення служби в установі 

виконання покарань, організація і проведення основних заходів операцій під 

умовними найменуваннями «Щит», «Заслон». 

 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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