
ПРОТОКОЛ № 1 

Он-лайн засідання студентського наукового гуртка «Історія і теорія держави і права» 

від  10 лютого 2021  року 

 

Присутні : 22 члени студентського наукового гуртка,         

                  керівник студентського наукового гуртка доцент Кравчук С.Й. 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й: 

 

1. Відбір та обговорення наукових рефератів для участі в другому турі Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт студентів. 

2. Обговорення напрямів участі студентів у заходах міжнародної співпраці студентів. 

 

Слухали: по першому питанні керівник студентського наукового гуртка доцент Кравчук С.Й. 

доповів про результати першого туру конкурсу студентських наукових робіт. Він 

проаналізував роботи студентів Мазур Ангеліни, Мельника Анатолія, Меленюк Іванни, 

Новікова Богдана, Карпенко Ангеліни, Гораш Марії, Гаркуші Вана, Бесчасної Олени, 

Підлісної Катерини  які приймали участь в першому турі студентських наукових робіт. 

Серед цих рефератів він запропонував виділити реферати Мазур Ангеліни, Новікова Богдана 

та Підлісної Катерини, в яких наявна наукова новизна та актуальність. Запросив до 

обговорення цих наукових робі. 

 

Виступили: члени наукового гуртка  Карпенко Ангеліна, Гораш Марія, Мельник Анатолій, 

Тремобвецька Анастасія, Зінчук Володимир, які запропонували відбрати для участі в 

другому турі Всеукраїнського конкурсу наукові роботи Підлісної Катерини та Новікова 

Богдана.  

 

 

Слухали: по другому питанні старосту наукового гуртка Мазур Ангеліну, яка презентувала 

укладені в 2020 році університетом договори про навчальну та наукову співпрацю з 

закладами вищої освіти: Познанським університетом ім. Адам Міцкевича та Білостоцьким 

університетом (Польща), також з Каунаським університетом (Литва). Вона доповіла членам 

гуртка про напрями співпраці, а також запропонувала студентам прийняти участь в 

науковому обміну зі здобувачами вищої освіти цих навчальних закладів.  

 

Виступили: члени наукового гуртка Гаркуша Іван, Мельник Анатолій, Мазур Ангеліна, які 

запропонували визначитися із тематикою наукового обміну зі студентами відповідної 

юридичної спеціальності згаданих старостою гуртка Мазур Ангеліною. 

 

Ухвалили: 

1. Направити для участі в другому турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

реферати Новікова Богдана «Регулювання суспільних відносин в контексті інтеграції 

України в Євросоюз: теоретико-правової та практичні аспекти» та Підлісної Катерини 

« Класифікація прав людини: загальнотеоретична характеристика та практичні 

аспекти». 

2. Визначитися з тематикою наукової співпраці членів наукового гуртка із відповідними 

гуртками Познанського університету ім. Адам Міцкевича, Білостоцького університету 

та  Каунаського університету в обговорити це на одному із наступних засідань 

наукового гуртка.  

 

Староста студентського наукового гуртка  

«Історія і теорія держави і права»                                                         А.П. Карпенко 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання в ZOOM студентського наукового гуртка «Історія і теорія держави і права» 

від 6 квітня 2021  року 

 

Взяли участь: 23 члени студентського наукового гуртка,         

                  керівник студентського наукового гуртка доцент Кравчук С.Й. 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й: 

1. Презентація інформації про наукові заходи Хмельницького національного 

університету та інших закладів вищої освіти регіону, а також запланованих грантів у 2021 

році. 

2. Відбір учасників для участі в регіональних олімпіадах з окремих галузей права. 

 

Слухали: по першому питанню  керівника студентського наукового гуртка доцента 

Кравчука С.Й., який доповів про наукові заходи Хмельницького національного університету  

щодо проведення конференцій за підсумками наукової роботи студентів у 2020-2021 

навчальному році. Зокрема він проаналізував результати роботи студентів і запропонував для 

прийняття участі в конференції від імені члені гуртка Абраменко Богдана Олександрівна з 

виступом на тему «Концепція правової держави в сучасних умовах життя суспільства», 

Керекеша Аліна Віталіївна - « Історико-правові аспекти конституційних засад 

законотворення в Україні», Поцулко Єлизавета Олегівна -  

«Особливості процесу формування правової культури в Україні» 

Слухали: по другому питанні керівника наукового гуртка доцента Кравчука С.Й. щодо  

участі члені гуртка у підготовці та проведенні  Всеукраїнської олімпіади по міжнародному 

праву. 

Виступили: члени гуртка які завернули увагу присутніх на вибір для підготовки до 

участі  в олімпіаді Мазур Ангеліни, Задворної вікторії , Гораш Марії. 

 

Ухвалили: 

1. Завершити Абраменко Б.О., Керекеші А.В. та Поцулко Є.О. підготовку доповідей 

до участі в  студентській науковій конференції ХНУ. 

2. Позитивно оцінити результати підготовки до участі у Всеукраїнській олімпіаді з 

міжнародного права та при необхідності взяти в ній участь студентам Мазур Ангеліні, 

Задворній Вікторії , Гораш Марії 

 

Староста студентського наукового гуртка  

«Історія і теорія держави і права»                                                         А.П. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання в ZOOM студентського наукового гуртка «Історія і теорія держави і права» 

від 12 жовтня 2021  року 

 

Взяли участь: 22 члени  студентського наукового гуртка,         

                  керівник студентського наукового гуртка доцент Кравчук С.Й. 

 

 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й: 

1. Обговорення напрямів сприяння до організації проведення наукових заходів, 

присвячених 73-й річниці Декларації ООН з прав людини та підготовки доповідей до участі 9 

грудня 202й року в засіданні круглого столу «Конституційні гарантії захисту прав людини в 

Україні» 

2. Доповіді студентів за результатами НДР. 

 

Слухали: по першому питанню членів наукового гуртка Беспалої А.В., Леуса, Б.О., 

Перець В.А. та Станіславової А.О., які повідомили присутнім про підготовку сценарію та 

визначення тематики виступів на засіданні круглого столу присвяченному 73-й річниці 

Декларації ООН з прав людини. 

Виступаючі Абраменко Б.О., Керекеша А.В., та Телебей Б.М. позитивно оцінили стан 

підготовки ініціаторів до проведення засідання круглого столу і висловили побажання участі 

в доповідях та обговоренні питань правових аспектів захисту прав людини усіх членів 

студентського наукового гуртка. 

 

 Слухали: по другому питанні членів гуртка Решетарчук Р.А. та Герун С.А. щодо їх 

роботи над науковими дослідження по питаннях адаптації українського законодавства до 

норм пара Євросоюзу. 

Ухвалили: 

1. Прийняти рекомендації висловлені членами гуртка Абраменко Б.О., Керекеша А.В., 

та Телебей Б.М. щодо завершення підготовки до проведення засідання 9 грудня 2021 року 

круглого столу присвяченого 73-й річниці  прийняття ОООН Декларації з прав людини.  

2. Позитивно оцінити результати першого етапу проведення наукових досліджень  

членами студентського наукового гуртка Решетарчук Р.А. та Герун С.А. та визначити 

проблемні питання завершення до 1 лютого 2022 року наукових робіт. 

 

Староста студентського наукового гуртка  

«Історія і теорія держави і права»                                                         А.П. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання в ZOOM студентського наукового гуртка «Історія і теорія держави і права» 

від 2 грудня 2021  року 

 

Взяли участь: 25 членів  студентського наукового гуртка,         

                  керівник студентського наукового гуртка доцент Кравчук С.Й. 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й: 

1. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців. 

2. Розгляд та затвердження підсумків роботи наукового гуртка у  2021 році. 

 

Слухали: по першому питанню керівника студентського наукового гуртка Кравчука 

С.Й. який повідомив про результати проведених членами гуртка наукових досліджень 

протягом 2021 року. Особливу увагу він приділив аналізу наукової праці Новікова Б.А. 

дослідження якої з теми «РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ 

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОСОЮЗ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ. Крім цього, він також позитивно оцінив розпочаті дослідження Підлісної 

Катерини на тему «КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ», які заслуговують на позитивну оцінку і 

рекомендував їх до участі у другому тури всеукраїнських наукових робіт студентів.   

Від імені завідувача кафедри  Вавринчука М.П. він висловив подяку Новікову Богдану 

та Підлісній Катерині. за  проведену наукову роботу у 2020 -2021 р.р.. 

 

 Слухали: по другому питанні старосту гуртка Карпенко Ангеліна, яка відмітила 

позитивну роботу по проведеному науковому дослідженні членів гуртка Абраменко Б., 

Керекеші К. та Поцулко Є, та запропонувала основні напрями досліджень на наступний 2022 

рік.  

 

Ухвалили: 

1. Розповсюдити методику підготовки наукового дослідження Новікова Б. та 

Підлісної К. серед членів гуртка для її втілення у практику.  

2. Визначити проблемні питання для проведення студентських наукових досліджень в 

2022 році та внести до 20 грудня конкретні пропозиції щодо їх проведення.   

 

 

Староста студентського наукового гуртка  

«Історія і теорія держави і права»                                                         А.П. Карпенко 

 

  



 

Звіт  

про результати  роботи студентського наукового гуртка «Істоіря і теорія держави і права» за 

2021 рік 

  

 

Протягом 2021 року на кафедрі працював  студентський науковий гурток  «Історія і 

теорія держави і права», науковий керівник к.ю.н., доцент Кравчук С.Й. до складу якого 

входило 30 осіб, 26 з яких прийняло участь у секційному засіданні науково-

практичної  конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів у 2020-

2021 навчальному році. Зокрема, в цьому році студентським науковим гуртком проведено 5 

засідань, на яких розглядались проблеми щодо правового регулювання  суспільних відносин  

в Україні, а також захисту прав людини та громадянина. 

Членами студентських наукових гуртків досліджувалась загальні наукові теми 

«Розвиток громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі»/ В процесі проведених 

досліджень підготовлено та подано на всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  

дві наукові роботи  з  теорії держави і права «РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОСОЮЗ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ» (студентка гр. Право19-1   Новікова Б.А.) та  «КЛАСИФІКАЦІЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ» (студентка гр. Право-19-1 Підлісна К.А.), Крім цього подано на всеукраїнський 

студентський конкурс творчих і наукових робіт «Прокуратура та громадські активісти» 

презентаційну роботу «Шляхи вирішення проблеми взаємодії прокуратури та громадських 

активістів» ) студентка групи Право-19-1 Карпенко А.П.). 

 

 Керівник гуртка                                                                  С.Й. Кравчук      

 

1 грудня 2021 року.                                                                    

 

 

 

 

 

 


