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1. Ткачова Олена Вікторівна 
2. К.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Теоретичне 

визначення суспільної небезпеки особистості злочинця» - 1,5 друк. арк. 
 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Теоретичне 
визначення суспільної небезпеки особистості злочинця» - 1,5 друк. арк. 
 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
 Ткачова О.В., к.ю.н., доцент 

«Теоретичне визначення суспільної небезпеки особистості злочинця», 1,5 друк. 
арк. 

                                 Опубліковано 1,5 друк.арк. 
Статті: 
- Ткачова О.В. Теоретическое определение общественной опасности 

личности/ Журнал «Legea si viata» ("Закон и Жизнь"), международный научно-
практический правовой журнал, октябрь 2016.  С. 113-116 (0,5 д.а.) 

- Ткачова О.В. Інститут пробації в Україні: історичний досвід і сучасний 
стан/ Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – 2016. - 
Вип.4. Том 2. С. 68-71 (0,5 д.а.) 

 
Тези: 
- Ткачова О.В. Деструктивний вплив інформації на формування суспільної 

небезпечності особи // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: 
матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та 
кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. 
Головкіна. – Харків: Право, 2016. – 236 с. - С. 187-189 (0,3 д.а.) 

- Ткачова О.В. Методи активного навчання студентів // Сучасні практики 
вищої юридичної освіти і педагогіки: тези доп. та повідомл. учасників Х 
конференції школи педагогічної майстерності Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 
Мудрого.- Х., 2016 – 264 с. – С. 141-143 (0,2 д.а.) 

 
 

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій (перелік): 
  – приймала участь в організації і проведенні Всеукраїнської студентської 
конференції «ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ» 04 листоп. 2016 р. 

– приймала участь в організації і проведенні Міжнар. наук. конф. 
«СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, 9 
груд.2016 р. 
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    8.2. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення, спочатку виділити міжнародні). 

 
№ 
п/п 

Дата, повна назва конференції, установа проведення, місто та 
країна 

Вказати 
доповідач 
або тези 

  
1. 4 листоп. 2016 р. Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, «Злочинність як суспільна 

проблема та шляхи її вирішення в Україні» 
 

2. 11 листопада 2016 року круглий стіл з питань застосування пробації 
в Україні організований Національним юридичним університетом імені Ярослава 
Мудрого, Проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», Норвезькою 
місіє з питань верховенства права (NORLAU) та Міністерством юстиції України, в 
якому брали участь представники судової гілки влади Харківської, Полтавської та 
Сумської областей. 

 

3. 9 грудня 2016 року Міжнар. наук. конф. «СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: 
ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» присвяч. 50-річчю каф. 
кримінології та кримінально-виконавчого права 

Тези 

 
     9. Видавнича діяльність  

 
9.4. Список статей у наукових виданнях (автор, назва, вихідні дані, обсяг в друк. арк.): 
з них : 
9.4.1.  за кордоном  (одиниць/друк. арк.) та навести перелік, 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних - 1/0,5 д.а.  
- Ткачова О.В. Інститут пробації в Україні: історичний досвід і сучасний стан/ 
Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – 2016. - 
Вип.4. Том 2. С. 68-71 (0,5 д.а.) 
9.4.5.  Кількість цитувань у виданнях з міжнародними індексами цитування 

(одиниць/друк. арк.). Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  

 
№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 

Назва статті мовою 
оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-метрична 
база даних (якщо 

входить) 
1. Ткачова 

О.В. 
Інститут пробації в Україні: 
історичний досвід і сучасний 
стан 

Науковий вісник 
Херсонського держ. ун-
ту. Серія: Юрид. науки. 
– 2016. - Вип.4. Том 2. 
С. 68-71 

Наукова періодика 
України (Національна 
бібліотека України ім. 
В. І. Вернадського) 

 
9.5. Загальна кількість друкованої наукової продукції  
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
без грифа 

МОН 

Збірники 
норма-
тивної 

літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 
 

 2/1,0 2/0,5     1,5 д.а. 
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10. Член редакційної колегії видань: 

- Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : 
матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 4 листоп. 2016 р. : у 2-х т./ за ред. 
А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.- Т. 1. – Х.: Право, 2016. – 166 с. (14,68 д.а.) 

- Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : 
матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 4 листоп. 2016 р. : у 2-х т./ за ред. 
А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.- Т. 2. – Х.: Право, 2016. – 172 с. (15,22 д.а.) 

- Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-
виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – 
Харків: Право, 2016. – 236 с. (19,57 д.а.) 
 
 
13. Наукове керівництво аспірантом і здобувачем кафедри: 

- Бойко В.В., аспірантка, 2-й рік, «Запобігання насильницьким злочинам у 
великих містах України» 

- Шейко К.В., здобувач, 2-й рік, «Кримінологічна характеристика та 
запобігання незаконному обігу алкогольних напоїв» 

 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом  
Ткачової О.В. студентами самостійно - 3/0,5 д.а. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5   від «21 » листопада 2016 р.) 
    

доц. О.В. Ткачова  
 

 


