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I. Звіт аспірантів останнього року навчання про стан написання дисертаційних 

досліджень. 

- Заслухавши звіти аспірантів, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Схвалити звіти таких аспірантів: Світлана Засєкіна, Анна Кирийчук (Нікітюк), 

Вікторія Волошина, Віталій Бондарчук, Наталія Боржецька, Юрій Шушкевич, 

Віталій Галішевський. 

3. Перенести розгляд звіту Іванни Бояківської на півроку і зобов’язати подати текст 

дисертаційного дослідження після цього терміну на розгляд кафедри психолого-

педагогічних дисциплін. 

 

ІІ. Інформація про прийом до аспірантури 

- Заслухавши інформацію про прийом до аспірантури проректора з навчально-

наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

ІІІ.  Про роботу Інституту права ім. І.Малиновського та перспективи його розвитку 

- Заслухавши звіт директора Інституту про стан роботи та перспективи розвитку 

Інституту права ім. І.Малиновського проф. В.О. Попелюшка, висновки комісії, 

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати науково-дослідну роботу, здійснювану в Інституті права  ім. 

І.Малиновського, задовільною. 

2. Кафедрам Інституту налагодити держбюджетну науково-дослідну роботу 

Термін: упродовж року 

Відп.: директор Інституту, завідувачі кафедр 

3. Активізувати роботу викладачів, спрямовану на публікації у виданнях SCOPUSу, в 

наукометричних журналах 

Термін: упродовж року 

Відп.: директор Інституту, завідувачі кафедр  

4. Підготувати підручники та монографії з фахових правничих дисциплін. 

Термін: упродовж року 

Відп.: директор Інституту, завідувачі кафедр 

5. Зобов’язати викладачів опублікувати статті у фахових виданнях (О.В. Курганська, В.В. 

Самолюк, Д.О. Зінчук, В.В. Загребельний). 

Термін: до 1.07.2015 р. 

Відп.: завідувачі кафедр 

6. Викладачам кафедри цивільно-правових дисциплін здійснювати публікації в 

іноземних наукових виданнях (доц. А.О. Філіп’єв). 

Термін: упродовж року 

Відп.: завідувач кафедри 

7. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників Інституту 

права ім. І.Малиновського спонукати викладачів до написання й захисту 

кандидатських дисертацій (Л.Я. Стрельбицька, В.В. Загребельний, Т.М. Хомич, І.О. 

Панчук, Н.Л. Боржецька, М.Б. Цип’ящук). 



Термін: до 6.08.2015 р. 

Відп.: директор Інституту, завідувачі кафедр 

8. Вивчити питання щодо реорганізації науково-дослідної криміналістичної лабораторії в 

експериментальну криміналістичну лабораторію. 

Термін: до 1.06.2015 р. 

Відп.: С.Й. Гонгалоло 

9. Вивчити питання про реорганізацію Науково-дослідного інституту з вивичення 

наукової, педагогічної, політичної та просвітницької діяльності академіка І.О. 

Малиновського в Науково-дослідний центр з такою ж назвою. 

Термін: упродовж року 

Відп.: директор Інституту, ректорат 

 

ІV. Стан організації та ефективність проходження виробничої практики студентами 

як елемент професійної підготовки. 

- Заслухавши інформацію про стан організації та ефективність проходження 

виробничої практики студентами як елементу професійної підготовки 

проректора з навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Вивчити питання про залучення спонсорських коштів для фінансування виробничих 

практик. 

Термін: до березня 2015 р. 

Відп.: проф. П.М. Кралюк, декани,  

директор Інституту права,  

відповідальні за практику 

3. Здійснювати моніторинг ефективних баз практик і укладати з ними угоди. 

Термін: постійно 

Відп.: директор Інституту права,  

декани, відповідальні за практику 

4. Обговорити питання проведення практик на кафедрах Інституту права та факультетів. 

Термін: до 30.04.2015 р. 

Відп.: директор Інституту права,  

декани, відповідальні за практику 

5. Кафедрі психолого-педагогічних дисциплін укласти угоди  на проведення практик із 

науково-дослідними інститутами. 

Термін: до 1.08.2015 р. 

Відп.: завідувач кафедрою доц. М.А. Шугай 

6. Налагодити зв’язки для сприяння проходження виробничих практик за межами 

України. 

Термін: постійно 

Відп.: доц. С.В. Новоселецька, проф. А.Є. Атаманенко,  

проф. П.М. Кралюк 

7. По можливості надавати матеріальну допомогу для проходження виробничої практики 

відмінникам навчання в м. Києві, а також за межами України. 

Термін: постійно 

Відп.: А.В. Марченко 

 

V. Інформація про хід зимової екзаменаційної сесії 

- Заслухавши інформацію про хід зимової екзаменаційної сесії проректора з навчально-

наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

VІ. Ухвалення фінансового плану НаУОА на 2015 р. 



- Заслухавши інформацію про Фінансовий план НаУОА на 2015 рік помічника ректора з 

економіки і фінансів А.В.Марченко, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Фінансовий план НаУОА на 2015 рік. 

 

VІІ. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. 

- Заслухавши інформацію секретаря вченої ради, Шостак І.В., Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 


