
Форма 1. Звіт про виконання Плану проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у  
Національній академії внутрішніх справ на 2018 рік  

кафедри історії держави і права  

 

Пункт Плану 
НД і ДКР  

(плановий або 
позаплановий) 

Найменування 
теми НД і ДКР 

Замовник, 
підстави 

проведення 

Заклади, які 
брали участь у 

розробці 

Форма 
реалізації 

Термін проведення 
(місяць, рік) 

Керівники Вихідні дані 

план факт 

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

2 

Історія держави та 

права України 

(схеми і таблиці) 

План 
НД і ДКР 
кафедри 

Кафедра історії 
держави та 

права 

Навчальний 
посібник 

12.201 12.2018 
Шкуратенко 

О.В., Курас Д.І. 
 

Вчена рада 
25.12.18 
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Форма 2. Звіт про виконання Плану впровадження результатів НД і ДКР академії у практичну, законотворчу, науково-дослідну 

діяльність та навчальний процес на 2018 рік 

кафедри історії держави і права  

 

 

Пункт Плану 
НД і ДКР 

(плановий або 
позаплановий) 

Найменування 
розробки 

Напрям 
впровадження 

Суб’єкти 
впровадження 

Заходи з 
авторського 

супроводженн
я 

Термін впровадження 
(місяць, рік) 

Підрозділ 
ОВС, в 

діяльність 
якого 

здійснено 
впровадженн

я 

Вихідні дані 
документів 

впровадження 

початок завершен

ня 

п. 3 Правові джерела 
Української  
гетьманської 

держави  
(Війська 

Запорозького) 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
історії 

держави та 
права 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

01.2018 

 

12.2018 ННІ НАВС Акт 
впровадження в 

навчальний 
процес НАВС 
від 29.11.2018 
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Форма 3. Звіт про підготовку дисертаційних досліджень за 2018 рік 

 кафедри історії держави та права 

Форма навчання 
П.І.Б. 

дисертанта 
Тема дисертаційного 

дослідження 

Вид 
дисертації, 
спеціальніс

ть 

Наук. керівник 
(консультант) 

Стан підготовки 
Працівники 

акаде
мії 

інших органів 

Стаціонар, контракт 
Капічон Ольга 

Григорівна 

Історико-правова спадщина 

академіка В.В.Копєйчикова 
к.ю.н. 

Калиновський 

В.С. 

Захист 

27.06.2018 
 

Головний 

бухгалтер ТОВ 

«Продімп» 

Заочна, 

контракт 

Калганова 

Олександра 

Дмитрівна 

Порівняльне історико-

правове дослідження 

«Руської правди» та 

«Салічної правди» 

к.ю.н. Дорощук Н.О. 

Відрахована за 

власним 

бажанням наказ 

НАВС від 

19.10.2018 № 1405 

 

Помічник-

консультант на 

громадських 

засадах 

народного 

депутата України 

Заочна, 

контракт 

Рябов Олександр 

Анатолійович 

Повстанський рух селян 

Київщини в українському 

державотворенні 1917-1921 

років 

к.ю.н. Дурнов Є.С. 

Відрахований за 

власним 

бажанням наказ 

НАВС від 

10.10.2018 № 1357 

 

Старший 

прокурор, 

прокуратура м. 

Києва 

Заочна, 

контракт 

Башинський 

Олександр 

Анатолійович 

Становлення та  розвиток 

інституту покарання в 

кримінальному праві УСРР 

(УРСР) (1919-1991 рр.) 

к.ю.н. Дурнов Є.С. Затверджено тему  

Виконавчий 

директор 

ПП «Вітамін» 

Заочна, 

контракт 

Махаринець 

Михайло 

Євгенович 

Еволюція земельних 

правовідносин на Волині у 

1960-ті роки 

к.ю.н. 
Шкуратенко 

О.В. 
Затверджено тему  Детектив НАБУ 

Стаціонар, 

контракт 

Сонько Ярослав 

Валентинович 

Міжнародні договори як 

джерела права Української 

гетьманської держави (1649-

1764) 

к.ю.н. 
Шкуратенко 

О.В. 
Затверджено тему  

Менеджер по 

контекстній 

рекламі. 

Установа:Crystal-

Ads 
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Форма 4. Звіт про проведення наукових заходів для здобувачів вищої освіти у 2018 році 

кафедри історії держави та права 

 

Пункт 
Плану НД і ДКР 
(плановий або 
позаплановий) 

Найменування  
наукового  

заходу 

Місце та час 
проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

Міністерства, відомства,  
ВНЗ та наукові установи, 
представники яких брали 

участь у заході 

Кількість 
примірників 

тез 
доповідей 

Розділ 4. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти 

п. 4 

Науково-теоретична 
конференція 

«До 100-річчя створення 
Української держави»  

Кафедра історії держави та 
права  

(лекційна зала №1відділу 
спеціальної та початкової 
підготовки, Віта Поштова) 

25.04.2018  

50   

Позаплановий  Науково-теоретична 
конференція, присвячена 80-м 
роковинам Великого терору – 

масовим  
політичним репресіям 1937-

1938 років” 

Навчально-науковий 
інститут № 2 

(вул.Карбишева, 3, ауд.206) 
24.05.2018 

50   

Позаплановий  Науково-теоретична 
конференція, присвячена 80-м 
роковинам Великого терору – 

масовим  
політичним репресіям 1937-

1938 років” 

Навчально-науковий 
інститут № 3 

(вул.Колекторна, 4) 
24.05.2018 

50   

Позаплановий Науково-теоретична 

конференція «Вшанування 

пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 рр.» 

Навчально-науковий 
інститут № 1, № 3, 16 

листопада 2018 р. 
50   
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Форма 6. Звіт про опубліковані видання у 2018 році 

кафедри історії держави та права 

Навчальні посібники: 

Історія держави і права України. Курс лекцій / В.М. Щербатюк (кер. авт. кол.), П.П. Захарченко, 

О.В. Кузьминець та ін.; за ред. В.М. Щербатюка. – К.: Видавництво «Фенікс», 2018. – 496 с. 
(Рекомендовано науково-методичною радою, Вченою радою НАВС, Міністерством внутрішніх справ України). 

Сокур В.В., Сокур Ю.В. Голодомори мовою документів і свідчень. 2-ге вид. доп. та перероб.  К.: ФОП 

Маслаков, 2018  123с. 

Курас Д.І. Вернадський і Україна. З листування / Глушенок Н. М., Кіржаєв С.Н., Новохатський К. Є., 

Марценюк Р. О., Яременко Л. М., Курас Д.І. - К.: Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, 2018. – 527 с. 

Тези конференцій: 

Шкуратенко О.В. Инновационные тенденции в преподавании учебной дисциплины «История государства и 

права» // «Украйна-Болгария-Эвропейский союз: съеременн състояние и перспективы». Сборник с доклады от  V 

международна научна конференция. – Варна : Изд «Наука и икономика», 2018. -  С. 289-292 

Щербатюк В.М. Новітні трактування окремих подій і явищ історії української державності і права та історії 

України в цілому / В.М. Щербатюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www. naiau.kiev.ua 

/files/kafedru /idp/ shcherbatiuk _ 29052018.pdf. – Назва з екрана. 

Дорощук Н.О. Особливості та пріоритети законодавчої діяльності Директорії УНР (1918 – 1920 рр.) / Ніна 

Дорощук // Матеріали ХХХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. ‒ 

С. 95‒98. ‒ 287 с. http://confscience.webnode.com.ua 

Анатольєва О.І. Подолання психологічних «бар’єрів» у педагогічному спілкуванні  //Матеріали ХХХІХ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. – С. 179-181.  

Романишин Н.Ю., Шкуратенко О.В. Державно-правовий статус Закарпаття у міжвоєнний період Україна – 

Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини – Вип.121. – 

Тернопіль, 2018. – С. 254-261. 

Шкуратенко О.В. Трансформація політико-правових поглядів гетьмана Павла Скопропадського на 

розбудову Української Держави // Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 

http://confscience.webnode.com.ua/
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рр.): Зібрник Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30листопада 2017 р. – К.: Прінт, 2018.-  С. 194 

-197. 

Шкуратенко О.В. Система інформації та її структурування /Українська мова в юриспруденції: стан, 

проблеми, перспективи: матеріали ХІV Всеукр. Наук.-практ. Конфер. (Киів, 29 лист. 2018 р.): у 2 ч. / редкол.: В.В. 

Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін. – К. : Нац. академ. внутр. справ, 2018. – Ч. 1. – С. 41-45  

Щербатюк В. Щодо встановлення Меморіалу пам’яті та слави // Понад Тікичем. – 2018. – № 35, 1 вересня. 

Курас Д. І. В. І. Вернадський і Україна. З листування. - К.: Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, 

2018. – 572 с.  

Прус В.З. Органи влади та управління ЗУНР / В.Прус Матеріали Міжнародної наукової конференції 

присвяченої 100-річчю УНР що проводилася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, - 

С.38-39 

Прус В.З. Військове мистецтво реєстрового козацтва / В.Прус Матеріали Всеукраїнської конференції 

присвяченої дню Збройних сил України що проводилася в Національному університету оборони Укриїни, - С.116-

117 

Прус В.З. Історіографічний аспект дисидентського руху в Україні / В Прус Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції "Боротьба незламних" присвяченої дисидентському руху в України 60-80 років ХХ 

століття, що проводилася в Національному університету Києво-Могилянська академія, - С.23-24 

 

Щербатюк В.М. Великий терор в Україні починався із застосування голоду як методуупокореннярадянським 

тоталітарним режимомукраїнських селян / В.М. Щербатюк, А.Є. Вовк // Збірник наукових праць «Пам’ятні дати» 

до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 2018. – С. 61–67. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 

Бурдун Ю.П., Дорощук Н.О. Репресії проти військовослужбовців та працівників органів НКВС України: 

причини, сутність, наслідки// Збірник наукових праць «Пам’ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії 

держави та права НАВС. – К., 2018. – С. 61–67. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 

Гайдай Д.О., Шкуратенко О.В.,Чистки в робітничоселянській червоній армії (1937- 1938 РОКИ) // Збірник 

наукових праць «Пам’ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 2018. – 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
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С. 61–67. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 

Головань З.М., Анатольєва О. І. Розстріляне відродження: репресії проти творчої інтелігенції // Збірник 

наукових праць «Пам’ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 2018. – 

С. 61–67. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 

Дорощук Н.О., Куліш І.І. , Права та обов’язки людини в умовах тоталітарного режиму // Збірник наукових 

праць «Пам’ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 2018. – С. 61–67. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 

Задерієнко В.Р., Романишин Н.Ю. Особливості проведення «великого терору» в Україні // Збірник наукових 

праць «Пам’ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 2018. – С. 61–67. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 

Кобилинський В. М., Анатольєва О. І. Великий терор 1937- 1938 рр. як метод державного управління// 

Збірник наукових праць «Пам’ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 

2018. – С. 61–67. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 

Луценко В. А., Анатольєва О. І. Великі репресії 1937-1938 рр.:причини та наслідки [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: Збірник наукових праць «Пам‘ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та 

права НАВС http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf 

Староста І.Н., Щербатюк В.М. Злочини, яким немає прощення: «Кривавий терор 1937 – 1938 РОКІВ»// 

Збірник наукових праць «Пам’ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 

2018. – С. 61–67. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 

Тимощук І. М., Курас Д. І. М. К. Вороний – постать на тлі «великого терору» // Збірник наукових праць 

«Пам’ятні дати» до 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 2018. – С. 61–67. 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/7421/3/kidp_25_18092018.pdf. – Назва з екрана. 
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