
Інформація про стан та вдосконалення наукової роботи курсантів, 

слухачів і студентів Національної академії внутрішніх справ у 2017 році  

 

Наукова робота здобувачів вищої освіти. Науково-дослідна робота 

слухачів, курсантів, студентів академії здійснювалася на плановій основі 

протягом календарного року за такими напрямами: робота наукових товариств; 

робота предметних гуртків; організація і проведення наукових конференцій, 

семінарів, круглих столів та інших наукових заходів; участь у наукових заходах 

поза межами академії. 

Організаційно наукова робота з перемінним складом забезпечується 

відділом організації науково-дослідної роботи, до складу якого входить 

відділення з організації науково-дослідної роботи перемінного складу, роботи з 

постійним складом та групи інтелектуальної власності.  

Для більш чіткої організації наукової роботи на офіційному сайті академії 

в розділі «Наукова діяльність» виокремлено статистичні узагальнені дані 

щодо наукової діяльності академії, нормативна база, яка регулює здійснення 

наукової роботи як науково-педагогічних кадрів, так і перемінного складу. 

Розміщено інформацію про організацію діяльності наукових гуртків, 

Положення про різноманітні конкурси, що проводяться МОН України, НАН 

України, МВС України, Мін’юстом та іншими державними та приватними 

установами. Розміщено щорічні Плани НД і ДКР НАВС, теми дисертаційних 

досліджень, інформацію про спеціалізовані вчені ради тощо. Окремим розділом 

на головній сторінці сайту є розділ «Проводяться конференції», яка системно 

оновлюється. 

Для координації наукової роботи осіб перемінного складу в кожному 

навчально-науковому інституті і факультеті працюють наукові товариства. 

Іншою організаційною формою участі перемінного складу в науковій роботі є 

наукові гуртки. 

Робота наукових гуртків в академії починається з початку навчального 

року. Зокрема, у вересні 2017 року проведена робота з організації наукових 

гуртків як на загальноакадемічних кафедрах та наукових лабораторій, так і на 

кафедрах інститутів та факультету. У 2017 році навчальному році у 

29 наукових гуртках займається понад 500 курсантів, слухачів та 

студентів. 
У Національній академії внутрішніх справ функціонує п’ять юридичних 

клінік: «Захист» ННІ №1, «Expert» ННІ №2, «De Jure» ННІ №3, «Юстиніан» 

факультет №2, «Феміда» Прикарпатський факультет. 

Юридичні клініки надають безоплатну первинну правову допомогу у 

двох формах: надання консультативної допомоги на місцях за окремими 

графіками та відповіді на он-лайн звернення. Всього зареєстровано і надано 

відповіді на 20 он-лайн звернень з кримінальної, кримінально-процесуальної, 

цивільно-правової та адміністративної тематики. 

Юридичними клініками академії щорічно проводяться робота за двома 

напрямами: правопросвітницькі заходи та надання безоплатної правової 

допомоги. 

https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/nauk-diyaln-per-skladu/zvitu-per-skladu/dov-ndr-kyrs16-1.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/nauk-diyaln-per-skladu/zvitu-per-skladu/dov-ndr-kyrs16-1.pdf
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Так, за 2017 рік юридичними клініками проведено 243 

правопросвітницькі заходи для учнів середнього загальних освітніх шкіл: Для 

порівняння у 2016 році проведено – 196 таких заходів, а у 2015 році – 182. 

У 2017 році надано 141 правову консультацію громадянам, в тому 

числі 46 на он-лайн звернення, у 2016 році це число становило 136 та 20 он-

лайн звернень. 

Окрім того, членами-консультантами юридичних клінік академії було 

взято участь у більше, ніж 50 наукових заходах поза межами академії для 

підвищення власних теоретичних знань та практичних навичок, зокрема:  

- участь у Національній олімпіаді юридичних клінік з консультування 

клієнтів (3-5 березня 2017 р.,  Національний університет «Острозька академія») 

за участі 20 команд з усієї України.   

Від академії були представлені 4 юридичні клініки «Захист», «Expert», 

«De Jure», «Юстиніан». Юридична клініка «De Jure» вийшла у фінал та 

зайняла 3 місце у зв’язку з чим і була нагороджена відповідним дипломом; 

- З’їзд юридичних клінік України (1-2 грудня 2017 р. в м. Чернівці), в 

якому взяли участь представники всіх юридичних клінік академії; 

- Виставка-форум «Правники-суспільству» (4-6 грудня 2017 р. в 

Київській міській державній адміністрації) за підтримки Міністерства юстиції 

України, Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві 

юстиції, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); 

- Позанавчальний освітній курс «Права людини мовою 

документального кіно», який протягом вересня-грудня проводила Київська 

школа прав людини та демократії (Центр громадянських свобод) разом із 

Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта та Міжнародним 

кінофестивалем документального кіно про права людини Docudays UA. 

Члени юридичних клінік постійно беруть участь в різноманітних літніх 

школах (Друга школа активних громадян, Третя школа активних 

громадян, літня школа «Безпека в небезпеці», літня школа «Association 

with EU: What does it mean for You», літня школа «Розслідування 

корупційних злочинів», Ялтинська Європейська Стратегія, «Літня школа 

з медіаграмотності», «13 Всеукраїнська школа з прав людини» та ін.), 

зустрічах з видатними особами, лекціях, тренінгах, круглих столах, 

конференціях, конкурсах та ін. 

У 2018 році з метою розвитку юридичного клінічного руху запланований 

з’їзд юридичних клінік на базі Національної академії внутрішніх справ. 

Юридичні клініки академії є членами Асоціації юридичних клінік 

Юридичні клініки академії є членами Асоціації юридичних клінік України, 

плідно співпрацюють із аналогічними підрозділами Національного авіаційного 

університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія», 

Академією адвокатури України, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Університету державної фіскальної служби 

України, Київським національним економічним університетом ім. В.Гетьмана 

та інших навчальних закладів.  
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Наразі активно триває спільна робота з Комітетом Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,  

Київськими місцевими та Івано-Франківським обласним центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Регіональними центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Координаційною Радою молодих 

юристів міста Києва утвореної при Міністерстві юстиції України, Управлінням 

забезпечення прав людини Національної поліції України та громадською 

організацією «Київ Мрії» в співпраці з патрульною поліцією м. Києва. 

Загалом за участю перемінного складу протягом 2017 року проведено 

80 наукових заходів, з них – 42 позапланових (16 конференцій, 25 круглих 

столів, 16 тематичних семінарів, 14 конкурсів наукових робіт, 11 вікторин, 4 

тренінга, 8 олімпіад, 2 фотоконкурси, 12 кафедральних та тематичних читань,  

5 брейн-рингів, понад 25 лекцій-дискусій тощо). 

Науковий потенціал академії проявляється у постійній активній участі в 

наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх справ України, 

Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, 

громадськими організаціями, державними, недержавними інституціями та 

іншими відомствами. 

Курсанти, слухачі та студенти академії є активними учасниками 

міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, 

семінарів та круглих столів, олімпіад, конкурсів, що проводяться за межами 

академії.  

Зокрема, за звітний період представники академії брали участь у 

понад 350 заходах, найбільш вагомими з них стали: 

23.03.2017 – участь команди академії у складі здобувача вищої освіти 

ступеня «магістр» навчально-наукового інституту № 1 Школьінкова 

Владислава Ігоровича, курсанта 3 курсу навчально-наукового інституту 

Буртака Артема Володимировича і курсанта 4 курсу навчально-наукового 

інституту № 2 Тютюнника Ростислава Сергійовича у відбірному етапі 

IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу, який проходив у залі 

засідань Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

20.04.2017 – перемога команди у складі Печерського Антона Олеговича, 

курсанта навчально-наукового інститут № 2, Гапон Ксенії Андріївни і Лозового 

Родіона Миколайовича, курсантів навчально-наукового інституту № 1. У 

Міжнародному студентському саміті «Цивілізаційний вибір України: політико 

– правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень», що проходив в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

(м. Дніпропетровськ). 

Курсантсько-студентський потенціал академії виявляється у постійній 

активній участі в наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх 

справ України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією 

наук України та іншими відомствами: 

Для участі у щорічному конкурсі Національної академії наук України для 

молодих учених і студентів за кращі наукові роботи у 2017 році (академією 
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направлено 9 наукових робіт, одна з яких відзначена премією НАН України – 

випускниця факультету № 2 Косян Наталія Вікторівна (науковий керівник – 

професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

факультету № 2, д.ю.н, професор Камінська Наталія Василівна).  

До участі у Конкурсі на здобуття премій для студентів вищих навчальних 

закладів і молодих учених, що присуджуються НАН України у 2018 році було 

надіслано 5 наукових робіт курсантів та студентів академії, результати 

конкурсу будуть оголошені наприкінці січня 2018 року. 

У VII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2016/2017 навчальному році 

курсант 1-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Тамілова Яна 

Євгенівна зайняла ІІ місце серед студентів військових вищих навчальних 

закладів і Указом Президента України від 8 грудня 2017 № 410 їй, як призеру 

VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, призначено стипендію Глави держави. 

У XVII Міжнародному конкурсі ораторського мистецтва «Цицероній-

2017» (17 по 19 травня 2017 року) в Академії МВС Республіки Білорусь, 

курсанти 3 курсу навчально-наукового інституту № 2 Національної академії 

внутрішніх справ рядовий поліції Солоденко Катерина Володимирівна та 

рядовий поліції Самарський Ярослав Вікторович увійшли до фіналу Конкурсу 

і стали його лауреатами.  

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2016/2017 навчальному році у галузі «Педагогічна та вікова психологія», який 

(17 березня 2017 року)  у Південноукраїнському національному педагогічному 

університеті імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)  були запрошені переможці І-го 

туру, який полягав у відборі кращих наукових робіт з педагогічної та вікової 

психології. Студентка навчально-наукового інституту № 4 НАВС Позняк 

Оксана Олегівна, яка виборола ІІІ місце за презентацію своєї наукової роботи 

на тему: «Особливості взаємозв’язку творчих здібностей та схильності до 

ризику у студентської молоді» (науковий керівник – доктор психологічних 

наук, професор Романенко Оксана Вікторівна). 

У підсумковій науково-практичній конференції за результатом ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 

2016/2017 н.р., (28-29 березня 2017 року) у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого (курсант навчально-наукового інституту 

№ 1 Семижон Алла Володимирівна (науковий керівник – завідувач кафедри 

кримінального процесу, кандидат юридичних наук, доцент Рожнова Вікторія 

Василівна) і випускник навчально-наукового інституту № 2 Каритун 

Олександр Іванович (науковий керівник – старший викладач кафедри 

криміналістичних експертиз Волошин Олексій Гнатович) за результатом ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 

2016/2017 н.р. вибороли два ІІ-х місця. 

На Конкурс наукових робіт курсантів, слухачів, студентів вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, направлено 

6 наукових робіт (20 квітня 2017 року, ОДУВС). За його результатами: 
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– наукова робота студента 5-го курсу факультету № 2 Городницького 

Павла Сергійовича на тему: «Міжнародно-правові та національні гарантії в 

механізмі забезпечення права на справедливий суд в світлі конституційної 

реформи щодо правосуддя» посіла  ІІ місце; 

– наукова робота курсанта 2-го курсу навчально-наукового інституту № 2 

Бондаренко Аліни Валентинівни на тему: «Особливості розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з наругою над державними 

символами» посіла ІІІ місце; 

– наукова робота студента 6-КС курсу навчально-наукового інституту 

№ 4 Говорової Ірини Вадимівни на тему: «Позбавлення батьківських прав як 

інститут сімейного права України» посіла ІІІ місце. 

У VIII  Всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі за темою: 

«Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима 

майбутніх правоохоронців» (квітень 2017 року) у Національній академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

Бондаренко Аліна Валентинівна курсант 3-го курсу навчально-наукового 

інституту № 2 за наукову роботу «Використання методу ДНК-аналізу при 

ідентифікації невпізнаних трупів в ході проведення антитерористичної операції 

на сході України» нагороджена дипломом I ступеня.  

У Національній олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, 

(3-5 березня 2017 року)  в Національному університеті «Острозька академія» 

(м. Острог) за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

юридичних клінік України», Української фундації правової допомоги, 

Міжнародного фонду «Відродження», здобувачі вищої освіти ступеня магістр 

академії, члени юридичної клініки “De jure” навчально-наукового інституту № 

3 академії Осипенко Катерина Андріївна і Школьніков Владислав Ігорович  

посіли ІІІ місце.  

У Всеукраїнському конкурсі науково-практичних презентацій 

«Використання методів науки і техніки під час досудового розслідування 

кримінальних проваджень» (19 травня 2017 року) в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ, ІІ місце посів здобувач вищої освіти ступеня 

«магістр» старший лейтенант поліції Школьніков Владислав Ігорович за 

авторську презентацію методу «Кластерний аналіз в IBM I2 ANALYST’S  

NOTEBOOK». 

У Всеукраїнській студентській олімпіаді з кримінального права, яка 

проходила (11 по 13 квітня 2017 року) в Донецькому юридичному інституті 

МВС України, курсант 3-го курсу навчально-наукового інституту № 1 

Бондаренко Оксана Миколаївна посіла ІІІ місце в індивідуальному заліку. 

У Міжнародному курсантсько-студентському форумі «STUDIO ВЕСНА 

2017» 21 квітня 2017 року в Міністерстві юстиції України здобувачі вищої 

освіти факультету № 2 (Антоненко Яна Юріїівна; Вахненко Сергій 

Володимирович; Городницький Павло Сергійович; Закаль Орися Орестівна; 

Іщук Юлія Вікторівна; Клімова Анна Миколаївна; Нігруца Олександр 

Олександрович; Стародуб Володимир Валерійович; Хатамова Вікторія 

Олегівна; Ющенко Дмитрій Анатолійович), посіли ІІ місце та були 
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нагороджені дипломом переможця, а також отримали сертифікати учасників 

форуму.  

У VI Всеукраїнському студентському турнірі з історії (7 по 9 листопада 

2017 року) на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, команда 

академії у складі курсанта 2-го курсу навчально-наукового інституту № 1, 

рядового поліції Гайдая Дмитра Олександровича, студента 1 курсу 

навчально-наукового інституту № 3 Ткачука Бориса Олександровича і 

курсанта 1 курсу навчально-наукового інституту № 1 Супрунчука Олега 

Олександровича посіла ІІ місце. Тренер команди – доцента кафедри історії 

держави і права НАВС, кандидата історичних наук, доцента Романишин Наталії 

Юріївни. 

У Міжнародному студентському науковому симпозіумі «Співдружність 

наук: архітектура, економіка, право» та  І  Міжнародному конкурсі 

студентських наукових проектів «Охорона та захист прав людини», що 

проходили у Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила 

Галицького команда академії у складі курсантів 4-го курсу навчально-

наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ – Бондаренко 

Оксани та Литвинової Олександри зайняла ІІІ місце. Науковий керівник – 

професор кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент 

Кісілюк  Е.М.  

У І Конкурсі творчих та наукових робіт на теми прокурорсько-

слідчої діяльності серед студентів, який був ініційований Генеральною 

прокуратурою  України та Міністерством освіти і науки України серед 23 

найкращих робіт есе курсанта 4-го курсу навчально-науково-інституту № 1 

Національної академії внутрішніх справ, рядового поліції Гапон Ксенії 

Андріївни відзначена Грамотою Генерального прокурора України Ю.Луценка 

та Міністра освіти і науки Л. Гриневич. 

Відповідно до Протоколу рішення засідання конкурсної комісії з 

присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді 

у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2017 році, визначено 

переможців конкурсного відбору в номінації «За особливі досягнення в 

науково-дослідній роботі», а саме Кундельську Ірину Сергіївну, курсанта 3-го 

курсу навчально-наукового інституту № 1; Силу Дарину Віталіївну, студента 4-

го курсу Національної академії внутрішніх справ; Симак Нелю Володимирівну, 

курсанта 2-го курсу навчально-наукового інституту № 2; Романенко Юлію 

Вікторівну, курсанта 3-го курсу навчально-наукового інституту № 2; 

Євтушенко Вікторію Ігорівну, студента 5-го курсу. 

Щорічно, кращі з курсантів академії висуваються на призначення 

стипендії Кабінету Міністрів України для студентів та аспірантів. Так, 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 

року стипендію КМУ отримуватимуть рядовий поліції Кундельська Ірина 

Сергіївна, курсант навчально-наукового інституту № 1 старший лейтенант 

поліції Куцик Катерина Володимирівна, ад’юнкт докторантури та 

ад’юнктури.  



 7 

Окрім цього, здобувач вищої освіти ступеня “магістр” навчально-

наукового інституту № 1 Школьніков Владислав Ігорович став учасником 

Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у 2017 році і 

проходить стажування у Комітеті Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, а також переміг у 

Конкурсі стипендіальної програми “Завтра.UA” 2016/2017 року із 

конкурсною роботою на тему: “Результат психофізіологічної експертизи з 

використанням поліграфа як доказ в кримінальному судочинстві України”. 

З огляду на необхідність зростання ролі академічної науки як базису для 

підвищення якості підготовки фахівців системи МВС України, підґрунтя для 

інтенсифікації інноваційного розвитку держави, робоча група вважає 

актуальними наведені нижче перспективні завдання щодо вдосконалення 

науково-дослідної діяльності в академії: 

Удосконалення наукової роботи перемінного складу: 

– продовжити практику профорієнтаційної роботи шляхом проведення 

правопросвітніх занять консультантами юридичних клінік академії серед 

учнівської молоді ЗОШ м. Києва; 

– здійснювати на постійній основі інформаційно-роз’яснювальну роботу 

серед здобувачів вищої освіти та продовжити активне залучення курсантів, 

слухачів та студентів до міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конкурсів, олімпіад та інших науково-освітніх заходів;  

– продовжити практику співпраці з освітніми та науковими закладами 

системи МВС України, Національної академії наук України, Національної 

академії правових наук України, Міністерства освіти і науки України, 

відомчими науково-дослідними установами та працівниками практичних 

підрозділів Національної поліції України; 

– забезпечити на плановій основі організацію відряджень учасників 

всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів тощо; 

– ініціювати залучення коштів з бюджету академії на наукові 

дослідження, а також спонсорських ресурсів громадських організацій, 

юридичних та фізичних осіб для організації та проведення наукових заходів за 

участю здобувачів вищої освіти. 

 

 

Робоча група НАВС 


