
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

адміністративного права  

і процесу НАВС,  

д.ю.н., професор 

               О.В. Кузьменко 

___.___. 2018 р. 

 

 

ПЛАН 

роботи наукового гуртка кафедри адміністративного права і процесу НАВС 

у 2018-2019 навчальному році 

 
 

№ з/п Назва заходів 

Дата 

проведення  

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Формування активу гуртка 
Вересень 2018 р.  

2.  

Обговорення та затвердження Плану роботи 

наукового гуртка на період 2018-2019 

навчального року. 

Вересень 2018 р.  

 

3. 

Доведення до членів гуртка проблем, які 

потребують досліджень щодо діяльності 

публічної адміністрації 

Вересень 2018 р. 

 

4. 

Участь учасників наукового гуртка в роботі 

науково-практичних та науково-теоретичних 

конференцій 

Вересень – 2018 

р.  - липень -  

2019 р.  

 

5. 
Визначення та закріплення тем наукових робіт за 

учасниками наукового гуртка.  
Жовтень 2018 р. 

 

6. 

Заняття на тему «Загальна схема наукового твору, 

визначення актуальності дослідження, 

використання методів наукового пізнання, вимоги 

до оформлення наукової роботи». 

Жовтень 2018  р. 

 

7. 

Вивчення «Положення про науково-дослідну 

роботу курсантів, слухачів і студентів НАВС», 

«Положення про наукові гуртки курсантів, 

слухачів і студентів НАВС», нормативну 

документацію щодо організації та проведення 

науково-дослідної роботи студентів НАВС 

Листопад 2018р.  

 

8. 

Остаточне закріплення за учасниками наукового 

гуртка тем наукових робіт та складання ними 

планів досліджень. 

Листопад 2018р.  

 



9. 
Заняття з проблем організації написання тез 

доповідей до конференцій 
Грудень 2018 р. 

 

10 
Підведення підсумків щодо роботи  наукового 

гуртка у 1-му семестрі 2018-2019 н.р 
Грудень 2018 р. 

 

11 

Проведення зустрічі учасників наукового гуртка з 

провідними фахівцями адміністративного права і 

процесу. 

Лютий 2019 р. 

 

12 

Інформування кафедри про стан науково-

дослідної роботи наукового гуртка студентів 

НАВС 

За планом 

роботи кафедри 

 

13 
Звітування учасників наукового гуртка щодо 

стану написання ними наукових робіт. 

Лютий 2019 р.  

14 

Організаційне засідання: ініціювання робіт 

учасників наукового гуртка для участі в науково-

практичних конференціях. 

Березень 2019 р.  

15 
Підведення підсумків роботи наукового гуртка за 

період 2018-2019 навчального року. 

Травень 2019 р.  

 

 Схвалено та обговорено на засіданні наукового гуртка кафедри 

адміністративного права і процесу НАВС від 12 вересня 2018 року (протокол №1) 

 

 

Секретар кафедрального 

наукового гуртка                                                                                        А. Балаклієць 

 

 

Керівник кафедрального 

наукового гуртка                                                                                              І.Л. Булик 
 


