
Кафедрою кримінального права у 2020 році забезпечувалась робота 

наукових гуртків: «Vērum quaerēns» (керівник – доцент, к.ю.н, доцент  Жук 

І.В.), науковий гурток в ННІ № 2 (керівник – доцент, к.ю.н., доцент       

Чабанюк В.Д.), науковий гурток в ННІ № 3 (керівник – доцент, к.ю.н. 

Павловська А.А.), науковий гурток в ННІ № 1 «Знання - сила» (керівник – 

старший викладач Крутевич М.М.). 

Наукові гуртки мають на меті підготовку майбутніх фахівців вищої кваліфікації, 

формування первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи, 

ознайомлення з науковими досягненнями юридичної науки та технічного прогресу, 

які випускники НАВС будуть застосовувати в практичній діяльності. Серед членів 

гуртка наукові керівники виявляють найбільш здібних та створюють умови для їх 

творчого зростання. 

Членами гуртків було підготовлено понад 10 наукових робіт з 

кримінального права для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що 

належать до сфери управління МВС України.  

Наукова робота студента 4 курсу ННІ № 3 Гончарука С. на тему: 

«Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності»  (науковий 

керівник – доцент, к.ю.н. Симоненко Н.О.) на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право» (проведеному  дистанційно в Університеті державної 

фіскальної служби України, 25 травня 2020 р. в м. Ірпінь, була визнана найкращою 

та посіла перше  місце.  

У збірнику матеріалів Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези 

доп. X Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (м. 

Київ, 22 листоп. 2019 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй,     С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський 

та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 319 с.  – опубліковані тези 11 

здобувачів вищої освіти.  

Члени наукового гуртка ННІ № 3 15.05.2020 р. взяли участь у роботі круглого 

столу на тему «Актуальні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень 

проти громадського порядку», який був проведений у режимі онлайн, під час якої 5 

членів гуртка виступили зі своїми науковими тезами щодо змін в кримінальному 

законодавстві. 

Члени наукового гуртка в ННІ № 1 «Знання-сила» взяли участь у 

наукових заходах: у збірнику Правова система України в умовах європейської 

інтеграції: погляд студентської молоді: матеріали IV Міжнародної наукової 

студентської конференції, м. Тернопіль, 15 травня 2020 р. Тернопіль: 

Тернопільській національний економічний університет, 2020. 480 с. –  опубліковані 

тези 5 членів наукового гуртка; в матеріалах Підсумкової науково-практичної 

конференція. Київ  Нац. акад. внутр. справ, 2020. – взяли участь 5 членів 

наукового гуртка.  
 

 


