
Форма 8. Пропозиції до Плану НД і ДКР академії на 2018 рік 

кафедри історії держави і права 

Найменування
теми НД і ДКР

Замовник,
підстави 
НД і ДКР

Заклади, які братимуть
участь у розробленні 

НД і ДКР, 
форма координації роботи

Передбачена
форма

реалізації 
НД і ДКР

Термін
проведення
НД і ДКР
(місяць,

рік)

Керівники та
виконавці

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підготовка до
друку підручників, навчальних посібників тощо

Історія держави та права України:
схеми і таблиці

План НД і ДКР
кафедри

Кафедра історії держави та
права

Навчальний
посібник

01.2018-
12.2018 Курас Д.І. 

Завідувач кафедри 
історії держави та права НАВС                                             О.В. Шкуратенко



Форма 9. Пропозиції до Плану впровадження результатів НД і ДКР у практичну, законотворчу, 
науково-дослідну діяльність та навчальний процес на 2017 рік

кафедри історії держави і права 

Форма видання та його назва Напрям
впровадження

Суб’єкти
впровадження

Заходи з авторського
супроводження

Термін впровадження
(місяць, рік)

початок завершення

Правові джерела Української
гетьманської держави (Війська

Запорозького)

Навчальний
посібник  

Кафедра історії держави та
права

використання при
підготовці усіх видів

занять 01.2018 12.2018

Завідувач кафедри 
історії держави та права НАВС                                             О.В. Шкуратенко
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Форма 10. Пропозиції щодо наукових заходів серед курсантів, студентів, слухачів академії на 2018 рік 

кафедри історії держави і права 

Назва наукового заходу Підстава
проведення

Підрозділ,
відповідальний 

за виконання

Форма 
участі 

Термін
проведення

Відповідальні
виконавці

Конференція «До 100-річчя
створення Української держави»

План НД і ДКР
кафедри

Кафедра історії держави
та права

наукові
доповіді квітень Щербатюк В.М.

Завідувач кафедри 
історії держави та права НАВС                                             О.В. Шкуратенко
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