
ПРОТОКОЛ №1 

засідання студентського наукового гуртка «Молодь і закон» 

від 15 січня 2021 року  

 

Присутні : 8 членів студентського наукового гуртка  

керівник  студентського наукового гуртка Когут О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів. 

 

1. Слухали: керівника студентського наукового гуртка О.Когут, яка доповіла про 

результати першого туру конкурсу студентських наукових робіт. Було  проаналізовано 

роботи студентів Галащук В., Кліменчук О. та Уштик Ю., які приймали участь в першому 

турі студентських наукових робіт. Серед цих наукових досліджень вона запропонувала 

окремо виділити роботу Галащук Вікторії на тему «Сучасні аспекти проходження публічної 

служби», яка є досить актуальною, розкриває окремі проблемні моменти проходження 

публічної служби, містить цікаві пропозиції щодо вдосконалення законодавства цієї сфери.  

 

Виступили: члени наукового гуртка  Кондратьєв Р. та Марчук Д., які запропонували 

відібрати роботу Галащук В. для участі в другому турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Службове право» 

 

 

Ухвалили: 

 

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

студентських наукових робіт зі спеціальності «Службове право» роботу Галащук Вікторії 

на тему «Сучасні аспекти проходження публічної служби». 

 

 

Керівник  студентського наукового гуртка                         О.Когут 

  



ПРОТОКОЛ №2 

засідання студентського наукового гуртка «Молодь і закон» 

від 9 лютого 2021 року 

 

Присутні : 8 членів студентського наукового гуртка  

керівник  студентського наукового гуртка Когут О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Визначення, обговорення та затвердження основних напрямків діяльності гуртка 

та плану його роботи на 2021 рік. 

2. Правове регулювання місцевих ініціатив (  Міхалець А.)  

3. Вибір та затвердження тем наукових досліджень членам наукового гуртка. 

 

1. Слухали: керівника студентського наукового гуртка О.Когут, яка 

запропонувала студентам досліджувати у поточному семестрів окремі проблеми 

адміністративного судочинства, адже ця дисципліна покликана сформувати у студентів 

систему теоретичних знань в галузі судового захисту прав та законних інтересів фізичних 

та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Особливої актуальності у зв’язку із 

частою зміною законодавства набувають питання особливостей адміністративного 

провадження  в окремих категоріях адміністративних справ. 

 

Виступили: члени наукового гуртка  Марчук Д. та Галащук В., які підтримали 

пропозицію досліджувати окремі проблеми адміністративного судочинства.  

 

2. Слухали: студента Міхальця А., який зупинився на проблемних питаннях правового 

регулювання місцевих ініціатив  

 

3. Слухали: старосту гуртка Уштик Ю., яка запропонувала затвердити тематику 

наукових досліджень членів студентського гуртка на 2021 рік 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Міхальцю А. оформити дослідження у вигляді тез та направити їх на 

Всеукраїнську наукову конференцію «Гармонізація законодавства України з правом 

Європейського Союзу» 

2. Затвердити тематику наукових досліджень членів студентського гуртка «Молодь і 

закон» на п.п.2021 року:  

1. Малахівська І. Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборами Президента 

України 

2. Мельник Д. Особливості провадження за адміністративними позовами з приводу 

затримання іноземців та осіб без громадянства  

3. Макаренко К. Окремі питання правового статусу учасників судового процесу 

4. Петерчук Ю. Особливості позовного провадження в окремих категоріях термінових 

справ. 

5. Осарчук Д. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з 

приводу примусового повернення чи примусового видворення затримання іноземців та 

осіб без громадянства за межі території України 

6. Міхалець А. Захист прав здобувачів освіти в адміністративних судах 

 

 

Керівник  студентського наукового гуртка                         О.Когут 

 



ПРОТОКОЛ №3 

засідання студентського наукового гуртка «Молодь і закон» 

від 18 травня 2021 року 

 

Присутні : 10 членів студентського наукового гуртка  

керівник  студентського наукового гуртка Когут О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення проблеми академічної доброчесності, а також перевірки наукових робіт 

на плагіат. 

2. Доповіді студентів за результатами НДР. 

 

1. Слухали: старосту гуртка Уштик Ю., яка розповіла про основні позиції Положення про 

дотримання академічної доброчесності в Хмельницькому національному університеті, 

які затверджено Вченою радою університету 26.09.2019 року. Було сказано, що в ХНУ 

здійснюється формування у свідомості студентів, викладачів і співробітників, поряд із 

пріоритетом академічних цінностей, ідеалу гармонійної та високоморальної 

особистості, Тому серед різноманітних заходів щодо підвищення якості освітньої 

діяльності Університету запроваджуються технології лоя запобігання та виявлення 

плагіату в роботах здобувачів вищої освіти. 

 

2. Слухали: . Малахівську І., яка розкрила зміст та основні особливості провадження у 

справах, пов’язаних з виборами Президента України, проаналізувала судову практику з цього 

питаняння. 

Мельник Д. , яка зупинилась на теоретичних та практичних питаннях провадження за 

адміністративними позовами з приводу затримання іноземців та осіб без громадянства. 

Доповідь було проілюстровано за допомогою комп’ютерної презентації 

Макаренко К. яка проаналізувала права та обов’язки учасників судового процесу та  

зупинилась на практичних прикладах реалізації цих прав та обов’язків в конкретних 

адміністративних справах. 

Петерчук Ю. охарактеризувала деякі проблемні моменти позовного провадження в окремих 

категоріях термінових справ, а саме справ про мирні зібрання. 

Осарчук Д. розкрила порядок провадження у справах за адміністративними позовами з 

приводу примусового повернення чи примусового видворення затримання іноземців та осіб 

без громадянства за межі території України та зупинилась на необхідності вдосконалення 

правового регулювання цього провадження. 

Міхальця А, який проаналізував проблемні питання академічного плагіату. 

 

 

Ухвалили 

1. Прийняти до відома інформацію про основні позиції Положення про дотримання 

академічної доброчесності в Хмельницькому національному університеті. 

2. Позитивно оцінити результати проведених наукових досліджень членами 

студентського наукового гуртка Малахівської І., Мельник Д. , Макаренко К., 

Петерчук Ю. та Осарчук Д.  

3. Рекомендувати студенту  Міхальцю А. прийняти участь у всеукраїнському конкурсі 

есе на тему «Захист прав здобувачів освіти в адміністративних судах».   

 

Керівник  студентського наукового гуртка                         О.Когут 

  



ПРОТОКОЛ №4 

засідання студентського наукового гуртка «Молодь і закон» 

від 7 вересня 2021 року 

 

Присутні : 16 членів студентського наукового гуртка  

керівник  студентського наукового гуртка Когут О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Організаційне засідання. Відновлення роботи гуртка. Прийняття нових членів до 

гуртка. 

2. Обговорення теми: «Новели вітчизняного законодавства». 

3. Вибір та затвердження тем наукових досліджень для нових членів наукового 

гуртка. 

 

1. Слухали:  

- старосту гуртка Уштик Ю., яка доповіла, що з гуртку вийшли студенти груп 

ПРАВО-17, так як завершили навчання в ХНУ, але виявили бажання стати 

членами наукового гуртка деякі студенти груп ПРАВО-21 та ПРАВО-20 

- керівника студентського наукового гуртка О.Когут, яка проінформувала, що 

студент 4 курсу (тепер вже випускник) Міхалець А. взяв  участь у 

всеукраїнському конкурсі есе на тему «Захист прав здобувачів освіти в 

адміністративних судах».  Нагороджений дипломом  ІІ ступеня, а ХНУ 

отримав подяку. 

 

 

2. Слухали: керівника студентського наукового гуртка О.Когут, яка зупинилась на 

аналізі основних змін до вітчизняного законодавства, які відбулись в цьому році, 

а саме змін до адміністративно-деліктного законодавства, законодавства в сфері 

адміністративного судочинства та законодавства, яке регулює порядок 

проведення всеукраїнських референдумах. Особливу увагу було приділено 

аналізу проблемних моментів антикорупційного законодавства  

 

3. Слухали: старосту гуртка Уштик Ю., яка запропонувала новим членам гуртку 

визначитись з темами наукових досліджень.  

 

Ухвалили 

1. Відновити роботу студентського наукового гуртку «Молодь і закон». 

2. Прийняти до складу гуртка В. Сорохманюк , Н.Гончарук, Ю.Янюк, К.Подлісну, 

В.Мороз та А.Карпенко. 

3. Затвердити тематику наукових досліджень членів студентського гуртка «Молодь і 

закон» на д.п.2021 року :  

Сорохманюк В. «Історія створення  Декларації прав людини» 

Гончарук Н. .Значення Загальної декларації  прав людини 

Янюк Ю. Особливості та зміст  політичних прав людини та громадянина. 

Подлісна К. Зміст права на свободу мирних зібрань. 

Мороз В. Особливості діяльності Європейського суду з прав людини. 

Карпенко А. Проблеми правового регулювання запобіганню насильству  в сім’ї.  

 

 

 Керівник  студентського наукового гуртка                         О.Когут 

  



ПРОТОКОЛ №5 

засідання студентського наукового гуртка «Молодь і закон» 

від 16 листопада  2021 року 

 

Присутні : 16 членів студентського наукового гуртка  

керівник  студентського наукового гуртка Когут О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Обговорення підготовлених матеріалів до участі у запланованих науково-

практичних конференціях та круглих столах. 

 

 

1. Слухали:  

- Сорохманюк В. яка проаналізувала передумови та історію створення  

Декларації прав людини. 

- Гончарук Н., яка охарактеризувала значення Загальної декларації  прав 

людини, що стала не лише першим міжнародним стандартом у сфері прав 

людини, а і фундаментом, на основі якого відбувалася та відбувається вся 

міжнародна та внутрішньодержавна нормотворчість у цій сфері 

- Янюк Ю., яка зупинилась на аналізі особливостей та змісту політичних прав 

людини та громадянина. 

- Подлісна К., яка охарактеризувала зміст права на свободу мирних зібрань та 

наголосила на необхідності прийняття спеціального законодавчого акту у цій 

сфері. 

- Мороз В., яка розповіла про особливості діяльності Європейського суду з 

прав людини, завдання  якого полягає у  забезпеченні дотримання державами 

прав і гарантій, які закріплені в Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод. 

- Карпенко А. , яка зупинилась на аналізі окремих проблем правового 

регулювання запобіганню насильству  в сім’ї.   

 

Ухвалили 

1. Рекомендувати студентів  Сорохманюк В., Гончарук Н. . Янюк Ю., Подлісну К. та 

Мороз В. до виступу на круглому столі «Права людини в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку». 

2. Рекомендувати Карпенко А. продовжити наукове дослідження проблем правового 

регулювання запобіганню насильству  в сім’ї, а також оформити по цій темі тези для 

участі у конференціях. 

 

 

Керівник  студентського наукового гуртка                         О.Когут 

  



ПРОТОКОЛ №6 

засідання студентського наукового гуртка «Молодь і закон» 

від 14  грудня  2021 року 

 

Присутні : 16 членів студентського наукового гуртка  

керівник  студентського наукового гуртка Когут О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

 

Слухали:  керівника студентського наукового гуртка О.Когут, яка проінформувала 

про роботу гуртка у 2021 році. Було проведено 6 засідань. Студенти працювали над 

темами у сфері конституційного процесуального права, адміністративного права та 

адміністративного судочинства. Двоє студентів прийняли участь у всеукраїнських 

конференціях «Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу» 

(Міхалець А., з публікацією тез), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні» (Карпенко 

А.) та Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди відзначення 

Міжнародного дня прав людини (Карпенко А.). Студентка Галащук В. взяла участь  

в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Службове право», за підсумками якого зайняла 15 місце з 46-ти робіт, 

набрала 60,5 балів і була допущена до захисту. 

Студент Міхалець А. взяв  участь у всеукраїнському конкурсі есе на тему «Захист 

прав здобувачів освіти в адміністративних судах».  Нагороджений дипломом  ІІ 

ступеня, а ХНУ отримав подяку. 

Ухвалили: 

1. Розповсюдити методику підготовки наукового дослідження Міхальця А. та 

Карпенко А. серед членів гуртка для її втілення у практику.  

2. Визначити проблемні питання для проведення студентських наукових досліджень 

в 2022 році та внести конкретні пропозиції до 2 лютого 2022 року  

 

 

Керівник  студентського наукового гуртка                         О.Когут 


