
Керівництво науково-дослідницькою роботою перемінного складу НАВС 

(аспірантів, ад’юнктів, здобувачів кафедри, здобувачів ступеня вищої освіти 

магістра,  здобувачів вищої освіти) 

Кафедрою кримінального права у 2020 році забезпечувалась робота 

наукового гуртка «Vērum quaerēns».  

Керівник наукового гуртка – доцент кафедри, к.ю.н., доцент Жук І.В.; 

староста гуртка – здобувач СВО бакалавра Мінуліна В.І. 

Загальна кількість членів наукового гуртка «Vērum quaerēns» складає 35 

осіб. 

У звітний період було проведено 12 засідань наукового гуртка.  

Основні питання, винесені на розгляд: щодо функціонування наукового 

гуртка «Vērum quaerēns», огляд внесених змін до законодавчих актів України в 

галузі кримінального права, про нові наукові публікації з кримінального права, 

наукові доповіді членів гуртка та науково-педагогічних працівників кафедри 

тощо. 

Члени гуртка брали участь у конференції:  

Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. X1 Всеукр. 

наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (м. Київ, 20 

листоп. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та 

ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020.  
1. Вовк А.Є. Питання відмежування звідництва та сутенерства у 

кримінальному праві України та зарубіжних країн. Науковий керівник: Жук І.В., 

доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент; 

2. Підопригора К.О. Об'єктивна сторона схиляння до вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Науковий керівник: 

Жук І.В., доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент; 

3. Кулик Л.В. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. Науковий керівник: 

Жук І.В., доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент; 

4. Левковець А.С. До питання спеціального суб’єкта у кримінальному 

праві України. Науковий керівник: Жук І.В., доцент кафедри кримінального 

права, к.ю.н., доцент; 

5. Малиш Д.Г. До питання кримінальної відповідальності за незаконне 

видобування, збут, придбання, передачу, пересилання, перевезення, переробку 

бурштину. Науковий керівник: Жук І.В., доцент кафедри кримінального права, 

к.ю.н., доцент; 

6. Крилач М. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства. 

Науковий керівник: Симоненко Н.О., доцент кафедри кримінального права, 

к.ю.н. 

7. Міхно А. Особливості призначення покарання для неповнолітніх. 

Науковий керівник: Симоненко Н.О., доцент кафедри кримінального права, 

к.ю.н. 

8. Слободяник І. Запровадження інституту кримінальних проступків у 

національному законодавстві України. Науковий керівник: Симоненко Н.О., 

доцент кафедри кримінального права, к.ю.н. 

Члени гуртка брали участь: 



 - у конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС 

України, зокрема: 

1. Маринич А.І. (здобувач СВО магістра ННІЗДН): «Кримінальна 

відповідальність за торгівлю людьми»; науковий керівник: Симоненко Н.О., 

доцент кафедри кримінального права НАВС, к.ю.н. 

2. Слободяник І. І. (здобувач СВО магістра ННІЗДН): «Запровадження 

інституту кримінальних проступків у національному законодавстві України»; 

науковий керівник: Симоненко Н.О., доцент кафедри кримінального права 

НАВС, к.ю.н. 

 На виконання  вх. № 117 від 17.11.2020 (наказ МВС України від 13.11.2020 

№ 806) на засіданні кафедри 03.12.2020 (протокол № 9) розглянуті наукові 

роботи, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри, для участі у конкурсі 

наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня ЗВО, що належать до 

сфери управління МВС України.   

 

Доцентом Н.О.Симоненко організовано і проведено 28.12.2020 р. екскурсії 

студентів 1 курсу  гр. 1, 2 (Правоохоронна діяльність)  і 2 курсу гр. 1, 2 (молодші 

спеціалісти)  до Музею НАВС. 

Наукові досягнення членів гуртків 

Наукову роботу студентки 4 курсу ННІ №3 Підопригори К. на тему: 

«Інститут амністії у кримінальному праві України: проблеми та перспективи 

розвитку» (науковий керівник – доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., 

доцент Жук І.В.) було подано на Всеукраїнський конкурс малих грантів для 

молодих вчених у галузі кримінального права, кримінології та кримінально-

виконавчого права, який було проведено ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» (19 листоп. 2020 р., м.Харків). За рішенням конкурсної 

комісії робота посіла ІІ місце серед студентських робіт. 

 

Науковий керівник гуртка в ННІ № 3 – доцент кафедри кримінального  

права НАВС, к.ю.н., доцент Павловська А.А. 

Кількість членів наукового гуртка кафедри кримінального права  складає 21 

особа.  

 Члени наукового гуртка взяли участь на засіданні круглого столу на тему 

«Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень», який був проведений 

20.10.2020р. в рамках засідання наукового гуртка, під час якої здобувачі мали 

можливість виступити зі своїми науковими тезами щодо змін в кримінальному 

законодавстві. 

Так, зі своїми науковими доповідями виступили курсанти 2 курсу           ННІ 

№ 3: Абрамян М.В.Кізюн Д.О.Грицюк Д.М.Заіка І.І. Мельничук З.В. Василенко 

В. С Волянюк Х. Т.Судинович К. П.Можарівська О. Ю. Гашинська Д. В. 

Глущенко К. Р. Барановська Л. С. Калько А. О. Куник Т. І. Світальський О. М 

Стрілець А. П. Гільденскіольд Н. М.Желнова О. І.Кондря А.С. Салій М.О. 

Проведено планові засідання наукового гуртка протягом першого семестру 

2020/2021 навчального року, а саме 6 засідань наукового гуртка (08.09.2020, 

22.09.2020, 06.10.2020, 20.10.2020, 03.11.2020, 17.11.2020). 



За змістовим наповненням в межах вище вказаних засідань наукового 

гуртка відбулися: 

- 08.09.2020 р. Організаційне засідання наукового гуртка, на якому були 

обговорені наступні питання:  

1. Про організаційну роботу наукового гуртка, обговорення графіку засідань 

та плану роботи наукового гуртка; 

2. Призначення секретаря наукового гуртка.  

3. Ознайомлення курсантів з діяльністю гурта, розподіл обов’язків членів 

гуртка, спрямування курсантів на вибір актуальних тем для проведення наукових 

досліджень. 

- 22.09.2020 р. на порядок денний були винесенні наступні питання: 

1. Обговорення та затвердження Плану роботи наукового гуртка на період 

2020-2021 навчального року.  

2. Обговорення методичних рекомендацій щодо написання наукових робіт 

студентами, обговорення планів робіт.  

3. Про підготовку до наукових заходів анонсованих на перший семестр 

2020/2021н.р. 

- 06.10.2020 року визначені та закріплені теми наукових робіт за учасниками 

наукового гуртка Навчально-наукового інституту №3:  

- 20.10.2020 року проведений семінар на тему: «Загальна схема наукового 

твору, визначення актуальності дослідження, використання методів наукового 

пізнання, вимоги до оформлення наукової роботи»; доопрацьовані плани 

наукових досліджень наукового гуртка Навчально-наукового інституту № 3. 

- 03.11.2020 року обговорений Закон України «Про запобігання корупції» 

відповідно до плану наукових заходів Навчально-наукового інституту № 3 та 

проведений семінар на тему: «Джерела інформації та їх використання в науково-

дослідній роботі». 

- 17.11.2020 року було проведено семінар на тему: «Інтерпретація та 

оформлення результатів наукового дослідження»; обговорено стан підготовки 

курсантів до участі у загальноінститутських та загально академічних наукових 

конференціях та круглих столах. 

На засіданнях наукового гуртка обговорювалися питання щодо актуальних 

проблем кримінального права України, а також  інформування про зміни, що 

відбуваються в кримінальному законодавстві України. 

Засідання гуртка поєднували в собі елементи навчально-методичних 

засідань, на яких курсанти-гуртківці прослухали курс лекцій про основи 

методики та організації науково-дослідної роботи студентів, риторичні засади 

публічних виступів тощо; та дискусійних засідань, на яких студенти-гуртківці 

брали участь у диспутах щодо актуальної проблематики кримінального права 

України та особливостей кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Згідно з графіком чергувань кафедри кримінального права викладачами 

кафедри регулярно проводилися консультації з членами гуртка з приводу 

написання тез наукових робіт, надавалася допомога у підготовці робочого плану 

наукового дослідження та пошуку необхідної наукової і спеціальної літератури 

та інших джерел інформації. 

Кафедрою кримінального права у 2020 році забезпечувалась робота 

наукового гуртка «Знання - сила» (ННІ № 1).  



Керівник наукового гуртка – старший викладач кафедри,  Крутевич 

М.М.; староста гуртка – курсант ННІ № 1 Котович О.О. 

Загальна кількість членів наукового гуртка «Знання - сила» складає 20 осіб. 

У звітний період було проведено 12 засідань наукового гуртка (6 засідань на 

базі ННІ № 1; 6 засідань дистанційно, використовуючи платформу zoom та 

соціальні мережі). 

Викладачами кафедри регулярно проводилися консультації з членами 

гуртка з приводу написання  наукових тез, надавалася допомога у підготовці 

робочого плану наукового дослідження та пошуку необхідної наукової і 

спеціальної літератури та інших джерел інформації. 

Результати наукової діяльності членів гуртка знайшли своє відображення у 

наступних публікаціях:  

Підсумкова науково-практична конференція. Київ: Нац. акад. внутр. 

справ, 2020: 

Анна Макєєва, курсант 2-го курсу ННІ №1 НАВС, (науковий керівник - 

старший викладач кафедри Микола Крутевич) «Амністія, як вид звільнення від 

кримінальної відповідальності та покарання»; 

Ігор Воронін, курсант 2-го курсу ННІ № 1 НАВС (науковий керівник - 

старший викладач кафедри Микола Крутевич)                         «Характеристика 

інституту звільнення від покарання відповідно до Кримінального кодексу 

України»; 

Інна Олексієнко, курсант 2-го курсу ННІ № 1 НАВС (науковий керівник - 

старший викладач Микола Крутевич) «Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх»; 

Юлія Франчук, курсант 2-го курсу ННІ № 1 НАВС (науковий керівник - 

старший викладач Крутевич) «Довічне позбавлення волі як вид покарання»; 

Алефтина Миронова, курсант 203 навчальної групи ННІ № 1 (науковий 

керівник – доцент Смаглюк О.В.) «Кримінальна відповідальність за незаконне 

поводження з вогнепальною зброєю. На матеріалах Донецької та Луганської 

областей».  

Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. X1 Всеукр. 

наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка  (м. Київ, 20 

листоп. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та 

ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020.  
Курсант 4-го курсу ННІ № 1 НАВС Владислав Александров 

Науковий керівник: Кришевич О.В. – професор кафедри  

Примусові заходи виховного характеру: вітчизняний та зарубіжний досвід 

Курсант 301 н.г. ННІ №1 НАВС Вікторія Калашник  

Науковий керівник: Шармар О.М.  – доцент кафедри  

Проблемні питання об’єктивної сторонни складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 373 Кримінального кодексу України 

«примушування давати показання» 

Здобувач ступеня вищої освіти магістра ННІ № №1 НАВС Анастасія 

Маринич  

Науковий керівник: Чабанюк В.Д. – доцент кафедри  

Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення , передбаченого 

ст.149 КК України  



 Курсант 4-го курсу ННІ № 1 НАВС Юлія Заінчковська  

Науковий керівник: Кришевич О.В. – професор кафедри  

Проблемні питання кримінальної відповідальності за примушування до 

шлюбу 

 Курсант 4-го курсу ННІ № 1 НАВС Уляна Клімова   

Науковий керівник: Кришевич О.В. – професор кафедри  

Проблеми кваліфікації кримінального правопорушення примушування до 

вступу в статевий зв’язок 

Курсант ННІ № 1 НАВС Тетяна Герус   

Науковий керівник:  Матюшенко О.І. –  старший викладач кафедри  

Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення.  

 

Керівник наукового гуртка кримінального права ННІ № 3 НАВС доцент 

кафедри кримінального права підполковник поліції Анна Павловська ініціювала 

проведення круглого столу, присвяченого роковинам аварії на Чорнобильській 

АЕС. Формат заходу – відеоконференція з використанням платформи Zoom. 

У роботі круглого столу взяли участь науковий співробітник лабораторії з 

проблем превентивної діяльності та запобігання корупції ННІ № 3 Тетяна 

Мельник і здобувачі вищої освіти навчальних підрозділів академії. 

Учасники заходу обговорили наслідки Чорнобильської аварії для всіх сфер 

життя в країні. Минуло вже 35 років з того страшного квітневого дня. Якби не 

подвиг простих людей, які, ризикуючи власним життям і здоров’ям, врятували 

нас від подальшого поширення радіації, то масштаби трагедії не лише для 

України, а й для світу загалом складно було б навіть спрогнозувати. 

Підбиваючи підсумки наукового зібрання, учасники дійшли висновку, що в 

умовах сьогодення одним із найактуальніших є завдання щодо реалізації захисту 

прав і законних інтересів громадян, які постраждали від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

 

 


