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До ВОНДЗІВ НАВС 

 

 

ЗВІТ 

про виконану роботу наукового товариства здобувачів вищої освіти 

навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх 

справ за І семестр 2018-2019 навчального року 

 

У ННІ № 2 НАВС діє наукове товариство здобувачів вищої освіти 

інституту (далі – наукове товариство) основними завданнями якого є, 

проведення організаційних, наукових та освітніх заходів, популяризація 

наукової діяльності серед студентсько-курсантської молоді та сприяння в 

залученні здобувачів вищої освіти до наукової роботи тощо. 

У своїй діяльності наукове товариство керується національним 

законодавством, статутом Національної академії внутрішніх справ, 

Положенням про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених академії та Статутом наукового 

товариства курсантів, слухачів і студентів навчально-наукового інституту 

№ 2 НАВС. 

За період функціонування члени наукового товариства постійно беруть 

активну участь у наукових заходах, що організовуються на базі академії, 

інституту, інших закладах вищої освіти, органах, установах, організаціях. 

Щороку члени наукового товариства приймають участь у 

Всеукраїнських тижнях права, З’їздах наукових товариств закладів вищої 

освіти України, проводять правові лекторії, семінари, круглі столи та 

конференції. Така робота здійснюється виходячи із інтересів не тільки 

здобувачів вищої освіти інституту, а й розвитку міжвузівського та 

міжнародного співробітництва, обміном інформацією між молодими 

вченими і дослідниками, та як наслідок підвищенню якості освітнього 

процесу та наукових досліджень. 

До складу наукового товариства входять здобувачі вищої освіти 

інституту, які є членами наукових гуртків, що діють в інституті, а саме: 

- гурток з проблем техніко-криміналістичного дослідження документів 

та почерку, який очолює професор кафедри криміналістичного забезпечення 

та судових експертиз Воробей О.В.; 

- гурток з проблем трасологічних, дактилоскопічних досліджень та 

криміналістичного зброєзнавства, який очолює старший викладач кафедри 

криміналістичного дослідження та судових експертиз Приходько Ю.В.; 

- гурток «Спеціальні дослідження», який очолює старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз 

Волошин О.В.; 

- гурток «Криміналістики та судової медицини». 

Крім цього, робота наукового товариства організовується й під час 

виконання різноманітних панів заходів, зокрема: 



2 
 

 

1) Плану заходів НАВС із реалізації Плану заходів МВС України щодо 

організації виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23.11.2015 № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»; 

2) Плану заходів МВС України з проведення у 2018 році 

Всеукраїнського тижня права, затвердженого наказом МВС від 31.10.2018 

№ 872 відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.09.2018 № 681-р; 

3) Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 

2018 рік, затвердженого наказом МВС України від 14.03.2018 № 199; 

4) Плану заходів МВС України на 2018 рік із реалізації Стратегії 

комунікації у сфері європейської інтеграції; 

5) Плану заходів із підготовки системи МВС України до відновлення 

публічної безпеки та правопорядку і окремих районах Донецької та 

луганської областей, затвердженого наказом МВС України від 13.07.2018 

№ 611; 

6) Плану заходів НАВС щодо виконання наказу МВС України від 

23.06.2018 № 534 з питань реалізації Річної національної програми під егідою 

Комісії України – НАТО на 2018 рік; 

7) Плану роботи наукового товариства ННІ № 2 НАВС на І семестр 

2018-2019 навчального року. 

Так, за І семестр 2018-2019 навчального року членами наукового 

товариства було проведено та прийнято участь у 26 заходах. 

З них, на території інституту – 10 заходів, а саме: 

№ Проведений 

захід 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

1.  Спільно із загальною бібліотекою інституту 

організовано та проведено виставку навчально-

наукової літератури присвяченої євроатлантичній 

інтеграції України. 

28.09.2018 ННІ №2 НАВС 

2.  Спільно із загальною бібліотекою інституту 

організовано та проведено виставку навчально-

наукової літератури присвяченої Дню юриста 

України. 

08.10.2018 ННІ №2 НАВС 

3.  Організовано загальні збори наукового товариства 

з метою ознайомлення його членів із Рішеннями 

застосування практики Європейського Суду з прав 

людини при здійсненні правосуддя судами 

України за 2018 рік, зокрема: щодо виконання 

рішення Європейського суду з прав людини у 

справі «Бондаренко та інші проти України»; щодо 

виконання рішення Європейського суду з прав 

05.11.2018 ННІ №2 НАВС 



3 
 

 

людини у справі «Войкін та інші проти України»; 

щодо виконання рішення Європейського суду з 

прав людини у справі «Сінькова проти України». 

4.  Організовано та проведено для здобувачів вищої 

освіти 2-4 курсів інституту правову вікторину на 

тему: «Забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина у правовій державі». 

08.11.2018 ННІ №2 НАВС 

5.  Спільно із науково-педагогічними працівниками 

кафедр конституційного права та прав людини, 

теорії держави та права організовано та проведено 

для здобувачів вищої освіти інституту круглий стіл 

на тему: «Права та свободи людини і громадянина 

в умовах сьогодення: проблеми та реалії». 

21.11.2018 
ННІ № 2 

НАВС 

6.  У ННІ № 2 НАВС спільно із науково-

педагогічними працівниками кафедри 

криміналістики та судової медицини організовано 

та проведено для здобувачів вищої освіти 

інституту (курсантів 4-го курсу) брейн-ринг з 

навчальної дисципліни «Судова медицина», який 

було приурочено до Всеукраїнського тижня права. 

28.11.2018 
ННІ № 2 

НАВС 

7.  З нагоди проголошення Загальної декларації прав 

людини, спільно із загальною бібліотекою 

інституту організовано та проведено виставку 

навчально-наукової літератури присвяченої правам 

та свободам людини. 

22.11.2018-

10.12.2018 

ННІ № 2 

НАВС 

8.  Організовано та проведено серед здобувачів вищої 

освіти олімпіаду з навчальної дисципліни 

«Логіка», яка відбулася на базі ННІ № 2 НАВС 

30.11.2018 ННІ №2 НАВС 

9.  Спільно з кафедрою конституційного права та прав 

людини організовано та проведено для здобувачів 

вищої освіти інституту «Всеукраїнський урок» у 

формі лекції на тему: «Україна – НАТО: дієва 

гарантія безпеки». Під час заходу обговорювалась 

низка питань, що стосуються забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина на деокупованих 

територіях, а також робота всіх державних 

інституцій і правоохоронних органів у цьому 

напрямку. 

30.11.2018 ННІ №2 НАВС 

10.  Спільно з кафедрою конституційного права та прав 

людини організовано та проведено для здобувачів 

вищої освіти інституту круглий стіл на тему: 

«Права людини в сучасник умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні». 

06.12.2018 
ННІ № 2 

НАВС 

За межами інституту члени наукового товариства прийняли участь у – 

14 заходах, а саме: 

№ Проведений 

захід 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 
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11.  Забезпечено участь членів юридичної клініки 

(Заставецької С.І.) та наукового товариства 

(Бондаренко А.А.) у Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції «Безоплатна 

правова допомога в Україні: шляхи подальшого 

розвитку та модернізації», яка відбулася на базі 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. 

05.10.2018 

Дніпропетровс

ький 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

12.  Забезпечено участь членів наукового товариства 

(Симак Н.П.) у фінальному етапі Правового 

турніру на кубок Голови територіального 

управління юстиції у м. Києві. 

05.10.2018 

Головне 

територіальне 

управління 

юстиції у 

м. Києві.  

13.  Забезпечено участь членів наукового товариства 

(Чернявської О.С., Івчук Ю.В.) у ІІ етапі ІХ 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

24.10.2018 НАВС 

14.  Забезпечено участь здобувачів вищої освіти 

інституту, у тому числі членів наукового 

товариства (Романюк А.А., Павлюк А.О., Купчук 

А.О., Загоруйко Ю.В., Завадська Д.Д., Ополонська 

І.Р., Барінова І.В.), у ІІ (міжвузівському) турі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Політології». 

26.10.2018 НАВС 

15.  Забезпечено участь членів наукового товариства 

(Прокопченко В.О.) у Всеукраїнській науково-

практичній конференції курсантів та студентів 

«Правові та організаційні засади забезпечення 

державою правоохоронної функції», яка відбулася 

на базі Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

30.10.2018 

Дніпропетровс

ький 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

16.  Забезпечено участь членів наукового товариства 

(Малярчук О.М.) у Всеукраїнській науковій 

конференції «Українство: динаміка сенсів і вимірів 

національного буття», яка відбулася на базі 

Донецького юридичного інституту МВС України. 

09.11.2018 

Донецький 

юридичний 

інститут МВС 

України 

17.  Відповідно до Указу Президента України від 

4.11.2017 № 361 «Про оголошення в Україні 2018 

року Роком реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!»», забезпечено участь 

членів наукового товариства (Симак Н.П.) у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Портрет 

виконавця очима молоді», який відбулася на базі 

Головного територіально управління юстиції у 

м. Києві. 

14.11.2018 

Головне 

територіальне 

управління 

юстиції у 

м. Києві 

18.  Забезпечено участь членів наукового товариства 

(Романюк А.М., Ткаченко А.О.) у Всеукраїнському 

конкурсі на кращу наукову статтю з 

конституційно-правової тематики, пов’язаної із 

захистом прав і свобод людини та громадянина. 

20.11.2018 
Конституційни

й Суд України 
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19.  Забезпечено участь членів наукового товариства 

(Поліщука В.А.) у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання 

протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми», яка 

відбулася на базі Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

23.11.2018 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

20.  Забезпечено участь членів наукового товариства 

(Шереметьєвої А.С.) у Всеукраїнській науковій 

конференції здобувачів вищої освіти «Механізм 

правового регулювання правоохоронної та 

правозахисної діяльності в умовах формування 

громадянського суспільства», яка відбулася на базі 

Львівського державного університету внутрішніх 

справ. 

23.11.2018 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

21.  Забезпечено участь членів наукового товариства 

(Чабан К.А.) у ІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Кібербезпека в Україні: 

правові та організаційні питання», яка відбулася на 

базі Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 

30.11.2018 

 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

22.  Підготовлено для участі у науково-практичній 

конференції курсантів та студентів «Пріоритетні 

напрямки діяльності Національної поліції 

України» членів наукового товариства (Гаць Д.О., 

Бондаренко А.А.), яка відбудеться на базі 

Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

12.12.2018 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

23.  Підготовлено для участі у Всеукраїнській науково-

практичній конференції курсантів та студентів 

«Шляхи покращення професійного рівня 

працівників кінологічних служб» членів наукового 

товариства (Ямковенка О.О.), яка відбудеться на 

базі Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 

14.12.2018 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

24.  Підготовлено для участі у VІІ Міжвузівській 

науково-практичній конференції курсантів та 

студентів «Сучасні механізми забезпечення 

інформаційної безпеки (зарубіжний досвід)» членів 

наукового товариства (Гаць Д.О.), яка відбудеться 

на базі Національної академії Служби безпеки 

України. 

14.12.2018 

Національна 

академія 

Служби 

безпеки 

України 

А також, інших заходах організаційного характеру, зокрема: 

№ Проведений 

захід 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

25.  Розроблено, обговорено та затверджено на 

засіданні Вченої ради інституту Статуту наукового 

товариства курсантів, слухачів і студентів ННІ № 2 

НАВС 

Протокол 

№ 1 від 

13.09.2018  

ННІ № 2 

НАВС 

26.  Розроблено тестові питання та презентації до них з 

тематики «Дотримання прав та свобод людини і 

громадянина» для проведення зі здобувачами 

вересень 

2018 

ННІ № 2 

НАВС 
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вищої освіти наукових заходів (вікторин, брейн-

рингів тощо).  

 

 

Старший науковий співробітник 

НДЛПКЗСЕ ННІ № 2 НАВС 

капітан поліції               І.М. Єфіменко 

11.12.2018 


