
                                                                                                                        
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Юридичний факультет 

Студентське наукове товариство 

 

План діяльності  

наукового гуртка з кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології на 2016/2017 н.р. 

 

№ Назва заходу Основні дії Дата проведення 

1.  Узгодження плану діяльності 
НГ із завідувачем кафедри та 
на засіданні кафедри 

Повідомити про основні 
заходи, вирішити 
проблеми, які виникали в 
діяльності минулого року, 
доопрацювати Положення 
про НГ, використання 
нових форм заохочення 

Кінець серпня  

2.  Активне поширення 
інформації про НГ, набір 
нових учасників  

Поширення інформації 
викладачами, оголошення 
на факультеті, на сайті 
факультету, залучення 
знайомих студентів 

Вересень 

3.  Організаційне засідання НГ Ознайомити із 
Положенням про НГ, 
основними заходами, 
запланованими на 
навчальний рік, порядком 
захисту доповідей, 
порядком зарахування 
додаткових балів, 
можливістю вибору тем 
для наукового 
дослідження, познайомити 
із науковим керівником 

Кінець вересня 

4.  Оприлюднення та вибір тем 
для дослідження 

Узгодити конкретний 
(достатній) перелік тем із 
кафедрою, врахувати 
побажання членів НГ, 
встановити час для 
визначення із темою, 
створити онлайн-
документ, на якому всі 
можуть заповнювати свою 
тему 

Початок жовтня 

5.  Створити графік захисту 
доповідей 

Врахувати досвідченість 
членів НГ, достатній час 
для підготовки до доповіді 

Початок жовтня 

6.  Візит на засідання палати у 
кримінальних справах 

Домовитись попередньо за 
справу та час, щоб 

Жовтень 



апеляційного суду Львівської 
області 

максимально залучити 
студентів 

7.  Зустріч із прокурором 
місцевої прокуратури 
Львівської області 

Визначитися із темою, яка 
буде стосуватися 
матеріального 
кримінального права, 
призначити дату 

Середина жовтня 

8.  Екскурсія в СІЗО В рамках курсу 
кримінально-виконавчого 
права, зробити достатнє 
поширення інформації, 
чітко визначити дату та час 

Кінець жовтня 

9.  Захист 2/5 доповідей членів 
НГ 

 Впродовж жовтня, 
листопада, початку 
грудня 

10.  Звітування за І семестр 
діяльності НГ 

Врахувати всі недоліки та 
побажання, 
проконсультуватися та 
обговорити на засіданні 
кафедри  

Початок грудня 

11.  Узгодити план захисту 
наукових доповідей на ІІ 
семестр навчального року 

Чітко визначити час, до 
якого повинні бути 
захищені курсові роботи 

Початок лютого 

12.  Моделювання судових 
дебатів, що стосуватимуться 
актуальної проблеми 
кримінального права 

Підготувати заздалегідь 
фабулу, про цю гру 
оголосити на першому 
засіданні НГ 

Середина лютого 

13.  Зустріч із адвокатом  Визначити тему, яка 
стосуватиметься 
матеріального 
кримінального права 

Початок березня 

14.  Візит в паталогоанатомічний 
центр Львівського бюро 
судово-медичної експертизи 

Заздалегідь домовитися та 
забезпечити поширення 
інформації 

Початок квітня 

15.  Захист всіх доповідей 
учасників НГ 

Згідно із графіком захисту Впродовж лютого, 
березня, квітня 

16.  Підсумковий круглий стіл-
обговорення проблеми 
торгівлі людьми в сучасному 
аспекті 

Розпочати підготовку на 
початку року, до участі в 
семінарі долучити 
представників кафедри, 
практиків. Спільно з ELSA 
Lviv. 

Кінець квітня 

 

 

Староста НГ з кримінального права 

та кримінології        П. Демчук 

 

 


