
 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання наукового гуртка 

кафедри поліцейського права НАВС 

 

від 18 вересня 2018 року 

 

Присутні: відповідальний за стан роботи наукового гуртка: Навчально-

науковому інституті № 3. 

     Професор: Золотарьова Н.І. 

Запрошені:  Гусєва К.А. Басс В.О., Наконечна І.В. 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

 

1. Про затвердження плану роботи наукового гуртка на 2018/2019 

навчальний рік. Обговорено та оголошення основних напрямів діяльності 

наукового гуртка кафедри поліцейського права яка оголосила заплановані 

заходи та напрями роботи наукового гуртка та відповідальних за виконання 

запланованих заходів. 

Золотарьова Н.І., визначила основні напрями роботи наукового гуртка 

та наголосила на необхідності з метою більш поглибленого вивчення 

дисципліни «Адміністративна діяльність», залучати курсантів до самостійної 

роботи з нормативними актами та літературою, вироблення творчого підходу 

до вирішення проблемних питань, необхідність працювати за різними 

напрямах,  

Гусєва К.А.,  оголосила заплановані заходи та шляхи їх вирішення.   

 

Ухвалили: затвердити план роботи наукового гуртка на 2018/19 

навчальний рік. 

Обрати  секретарем  наукового гуртка Лагодич Т.П. курсанта 303 н.г.  

 

 

Відповідальна за роботу наукового гуртка 

по кафедрі поліцейського права 

у Навчально-науковому інституті № 3 

доктор юридичних наук, доцент            Н.І.Золотарьова 

 

Секретар наукового гуртка 

Навчально-наукового інституту №  3    Т.П.Лагодич  



ПРОТОКОЛ № 2 

 засідання наукового гуртка 

кафедри поліцейського права НАВС  

 

від 16 жовтня  2018 року 

 

Присутні: відповідальний за стан роботи наукового гуртка: Навчально-

науковому інституті № 3. 

Професор: Золотарьова Н.І. 

Запрошені: Гусєва К.А.,  Наконечна І.В., 

курсанти. 

 

 П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

 

1. Щодо проведення бесіди зі слухачами та курсантами з метою 

залучення їх до НДР кафедри та роботи гуртка. 

2.  Підготовка інструктивно–методичного заняття на тему; 

«Організація науково-дослідної діяльності». 

 

Виступили:  

професор кафедри Золотарьова Н.І., доцент Гусєва К.А. які оголосили 

складені списки членів наукових гуртків та затверджені теми наукових робіт 

та доповіли інформацію про підготовку інструктивно–методичного заняття 

на тему; “Організація науково-дослідної діяльності»;  

 

Ухвалили:  

Терміни написання наукових робіт та наукового керівника для 

написання наукових робіт. 

Підготувати та провести інструктивно–методичне заняття на тему; 

“Організація науково-дослідної діяльності”. 

 

Відповідальна за роботу наукового гуртка 

по кафедрі поліцейського права 

у Навчально-науковому інституті № 3 

доктор юридичних наук, доцент            Н.І.Золотарьова 

 

Секретар наукового гуртка 

Навчально-наукового інституту №  3    Т.П.Лагодич  



 

ПРОТОКОЛ № 3 

 засідання наукового гуртка 

кафедри поліцейського права НАВС 

 

від 13 листопада  2018  року 

 

Присутні: відповідальний за стан роботи наукового гуртка: Навчально-

науковому інституті № 3. 

Професор: Золотарьова Н.І. 

Запрошені: Гусєва К.А., Наконечна І.В. 

курсанти. 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

 

1. Звіт про проведення інструктивно–методичного заняття на тему; 

“Організація науково-дослідної діяльності»; 

2. Підготовка лекції на тему: “Робота з джерелами інформації в 

процесі наукового дослідження“. 

 

Виступили:  професор Золотарьова Н.І., яка доповіла про 

проведення інструктивно–методичне заняття на тему: “Організація 

науково-дослідної діяльності»; на  якому курсанти ознайомились з 

методикою проведення наукових досліджень. 

 

Ухвалили:  

1. Підготувати та провести лекцію на тему: “Робота з джерелами 

інформації в процесі наукового дослідження“. 

2. Проводити індивідуальні бесіди та консультації з проведення 

наукових досліджень раз на два тижні. 

 

Відповідальна за роботу наукового гуртка 

по кафедрі поліцейського права 

у Навчально-науковому інституті № 3 

доктор юридичних наук, доцент            Н.І.Золотарьова 

 

Секретар наукового гуртка 

Навчально-наукового інституту №  3    Т.П.Лагодич  



 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 засідання наукового гуртка 

кафедри поліцейського права НАВС 

 

від 4 грудня 2018 року 

Присутні: відповідальний за стан роботи наукового гуртка: Навчально-

науковому інституті № 3. 

Професор: Золотарьова Н.І. 

Запрошені: Гусєва К.А., Наконечна І.В. 

курсанти. 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

 

1. Звіт про проведення лекції на тему: “Робота з джерелами інформації 

в процесі наукового дослідження“. 

2. Звіти  курсантів про хід та результати виконання НДР. 

 

Виступили:  професор Золотарьова Н.І., яка доповіла про 

проведення лекції на тему: “Робота з джерелами інформації в процесі 

наукового дослідження“. 

Звіт курсантів про хід та результати та написання наукових робіт.  

 

 

Ухвалили:  

Залучити загальну бібліотеку для проведення з курсантами 

консультацій по роботі з науковою літературою та картотекою. 

 

 

 

Відповідальна за роботу наукового гуртка 

по кафедрі поліцейського права 

у Навчально-науковому інституті № 3 

доктор юридичних наук, доцент            Н.І.Золотарьова 

 

Секретар наукового гуртка 

Навчально-наукового інституту №  3    Т.П.Лагодич  



 


