
Зразок  

оформлення заявки на участь у брейн-рингу 

«Турнір CRIMEзнавців» 

05 жовтня 2017 року 
 
Назва навчального закладу   _________________ 

____________________________________________ 

 

Назва команди-учасника брейн-рингу    _______ 
____________________________________________ 

 

Відомості щодо тренера (науково-педагогічного 

працівника), який супроводжує команду: 

 

Прізвище __________________________ 
 

Ім’я __________________________ 
 

По батькові __________________________ 
 

Посада __________________________ 

____________________________________________ 
 

Контактні телефони: 
____________________________________________ 
 

Е-mail __________________________ 

 

Відомості щодо капітана команди: 
 

Прізвище __________________________ 
 

Ім’я __________________________ 
 

По батькові __________________________ 
 

Контактні телефони: 

____________________________________________ 
 

Е-mail __________________________ 

 

____________________________________________ 
Адреса оргкомітету брейн-рингу: 

 м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 26, 
Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ 

 

 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
УКРАЇНИ 

 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 
Юридичний факультет 

 
Кафедра кримінально-правових 

дисциплін  

 
 

Брейн-ринг 

з кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

 
«Турнір CRIMEзнавців» 

 
 
 

05 жовтня 2017 року 
 
 
 
 

м. Дніпро – 2017 рік 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

брейн-рингу з кримінального права, 

кримінального процесу та криміналістики 

«Турнір CRIMEзнавців», який відбудеться 

05 жовтня 2017 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ.  

Мета брейн-рингу – обмін досвідом 

проведення таких заходів, підвищення інтересу 
здобувачів вищої освіти до вивчення окремих 

навчальних дисциплін кримінального-правового 
блоку, визначення переможців змагання. 

До участі у брейн-рингу запрошуються: 

команди, сформовані зі студентів (курсантів) 

вищих навчальних закладів, та їх тренери з 
числа науково-педагогічних працівників. 

Залежно від кількості команд, що прибудуть до 

участі у змаганнях, їх планується провести у 

декілька турів, під час кожного з яких учасникам 
буде запропоновано якнайшвидше надати 

правильну відповідь по черзі на кожне з 15 

запитань (по 5 з кримінального права, 

кримінального процесу та криміналістики).  

 

Змагання планується розпочати 05 жовтня 2017 

року о 10.00 та провести протягом одного дня.  

 

Напрямки (теми) з навчальних дисциплін, за 

якими під час брейн-рингу будуть ставитись 
запитання до команд-учасників: 

з кримінального права: 

 положення Загальної частини Кримінального 

кодексу (принципи дії кримінального закону у часі, 

просторі та за колом осіб; поняття злочину та 
складу злочину; класифікація злочинів; вина; стадії 

вчинення злочину; співучасть у злочині; обставини, 

що виключають злочинність діяння; звільнення від 
кримінальної відповідальності; покарання, його 

види, правила призначення; особливості 

кримінальної відповідальності і покарання 

неповнолітніх, тощо); 

 положення Особливої частини Кримінального 
кодексу (кваліфікація злочинів проти життя та 

здоров’я, волі, честі та гідності, проти статевої 

свободи і недоторканості, проти власності); 

з кримінального процесу: 

 діяльність учасників кримінального 

провадження під час досудового розслідування 

(застосування загальних положень досудового 

розслідування, проведення гласних та негласних 
слідчих (розшукових) дій, повідомлення про 

підозру, зупинення і закінчення досудового 

розслідування); 

з криміналістики: 

 криміналістична фотографія та відеозапис; 

 криміналістична габітологія; 

 трасологія; 

 техніко-криміналістичне дослідження 

документів; 

 почеркознавство (авторознавство); 

 дослідження зброї, вибухівки та слідів їх 

застосування; 

 загальні положення криміналістичної 

тактики; 

 криміналістичні версії, планування 

розслідування злочинів; 

 тактика проведення огляду; 

 тактика обшуку; 

 тактика допиту; 

 використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві 

 

Робочі мови: українська, російська. 
Форма участі: очна. 

 

Витрати учасників, пов’язані з прибуттям та 

перебуванням на брейн-рингу (проїзд, 

харчування), здійснюються за власний рахунок 

або за рахунок сторони, що їх відряджає 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ У БРЕЙН-РИНГУ 

Сформувати команду студентів (курсантів) 

чисельністю не менше п’яти осіб. При цьому 
враховувати, що у такому складі кожна з команд 

приймає участь у одному турі змагань, але у 

наступному турі тренер (за наявності запасних 
гравців) може здійснювати заміни у складі команди. 

До 29 вересня 2017 року просимо надіслати на 

електронну адресу кафедри k_kpd@dduvs.in з 

позначкою "Брейн-ринг" заявку (форма додається) 

щодо участі у брейн-рингу. 

 

Результати проведення брейн-рингу планується 

висвітлити у засобах масової інформації та на сайті 

Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ.  

 

 
 

 

Контактні телефони організаторів заходу: 

+38(050)5802876 – завідувач кафедри кримі-

нально-правових дисциплін, д.ю.н., доцент 

Орел Юрій Вікторович 

+38(098)2965687 – професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін, к.ю.н., 

доцент Лускатов Олександр Віталійович 

+38(095)5634423 – доцент кафедри 

кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.  

Соболь Оксана Іванівна  

 


	Зразок

