
План проведення наукових заходів у 

Хмельницькому університеті управління та права на 2019 рік 

 

№

п/

п 

Назва кафедри, 

структурного підрозділу 

П. І. Б. 

організаторів 

Назва заходу, його статус 

(міжнародний, 

всеукраїнський, 

регіональний) 

Дата 

проведення 

1 Відділ ІЗТЗН університету 
Кулик В.М. 

НДЧ 

Обласний конкурс науково-

дослідних робіт «НДР-2019» 

лютий-

травень  

2019 року 

2 Відділ ІЗТЗН університету 
Кулик В.М. 

Кравчук В.В. 

Виконання ініціативної НДР 

«Розробка автоматизованої 

системи оцінювання знань 

студентів дистанційної 

освіти» 

січень-квітень 

2019 року 

3 Відділ ІЗТЗН університету 
Кулик В.М. 

Кравчук В.В. 

Розробка та видання 

навчально-методичного 

посібника «Інформаційно-

методичне забезпечення 

наукових досліджень» 

січень-

вересень  

2019 року 

4 

Кафедра математики, 

статистики та 

інформаційних технологій; 

науково-дослідна частина 

Кулинич О. І., 

Кулинич Р. О., 

НДЧ 

1-ий відбірковий етап до 

участі в 2-ому етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної 

дисципліни “Статистика” 

серед студентів 2-ого курсу 

факультету управління та 

економіки 

березень  

2019 року 

5 
Науково-дослідна частина; 

кафедри університету 

НДЧ, кафедри 

університету 

ХХІІІ Щорічна звітна 

науково-практична 

конференція науково-

педагогічних працівників 

Хмельницького університету 

управління та права 

«Управлінські та правові 

засади забезпечення розвитку 

України як європейської 

держави» 

30 

березня  

2019 року 

6 
Кафедра мовознавства, 

науково-дослідна частина 

Рембач О. О. 

Сіцінський А. 

С. 

 XІ Всеукраїнська 

студентська наукова щорічна 

конференція за міжнародної 

участі «Foreign Languages in 

Use: Academic and 

Professional Aspects» (м. 

Хмельницький,). 

10 квітня  

2019 року  

 

7 
Науково-дослідна частина; 

кафедри університету 

НДЧ, кафедри 

університету 

Щорічна звітна наукова 

конференція студентів 

Хмельницького університету 

управління та права 

13 квітня  

2019 року 

8 

Кафедра конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права 

Кафедра 

конституційно

го, 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Правові засади 

16-21 квітня 

2019 року 



адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

організації та здійснення 

публічної влади» 

9 

Кафедра теорії та історії 

держави і права, науково-

дослідна частина 

Викладачі  

кафедри 

НДЧ 

Круглий стіл «Проблеми 

становлення радянської 

державності в Україні 1917-

1929 рр.» 

квітень  

2019 року 

10 

Кафедра теорії та історії 

держави і права, науково-

дослідна частина 

Викладачі  

кафедри 

НДЧ 

 Круглий стіл  

«Філософсько-правові та 

культурологічні питання 

римського права» 

травень  

2019 року 

11 
Кафедра кримінального 

права та процесу 

Викладачі 

кафедри 

кримінальног

о права та 

процесу 

Заочна  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Загальні засади 

функціонування 

кримінальної юстиції»  

14 травня 

2019 року 

12 
Кафедра міжнародного та 

європейського права 

Викладачі  

кафедри 

Регіональний конкурс 

творчих робіт есе 

«Дотримання прав людини в 

Україні в контексті вступу 

України до ЄС» для учнів 9-

11 класів області, а також 

студентів юридичних 

факультетів вищих 

навчальних закладів області 

17 травня 

2019 року 

 

13 

Кафедра математики, 

статистики та 

інформаційних технологій; 

науково-дослідна частина 

Кулинич О. І., 

Кулинич Р. О., 

НДЧ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

“Статистичні методи та 

інформаційні технології 

аналізу соціально-

економічного розвитку” 

спільно з Бєльський 

(Білецький) державний 

університет ім. Алеко Руссо 

Республіки Молдова 

23 травня 

2019 року 

14 

Кафедра менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та страхування 

Викладачі  

кафедри, 

НДЧ 

IV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Стратегічні напрями 

соціально-економічного 

розвитку держави в умовах 

глобалізації” 

20-21 вересня 

2019 року 

15 
Кафедра мовознавства, 

науково-дослідна частина 

Подолянчук 

О. В. 

І етап Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені П. Яцика 

жовтень 

2019 року 

16 
Кафедра мовознавства, 

науково-дослідна частина 
Горячок І. В. 

I етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т. Шевченка 

жовтень 

2019 року 

17 
Кафедра кримінального 

права та процесу; науково-

Захарчук В. 

М. 

Організація та проведення 

конкурсу на присудження 

24 жовтня 

2019 року 



дослідна частина  щорічної премії імені 

Святого Володимира за 

краще науково-правниче 

видання в Україні в 2019 році 

18 
Науково-дослідна частина; 

кафедри університету 

НДЧ, 

кафедри 

юридичного 

факультету 

 

Міжнародна наукова 

конференція «Вісімнадцяті  

осінні юридичні читання» 

25-26 

жовтня 

 2019 року 

19 

Кафедра конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права 

Викладачі  

кафедри,  

НДЧ 

Науково-практичний круглий 

стіл «Захист прав людини в 

Україні: сучасний стан та 

перспективи вдосконалення» 

10 грудня 

2019 року  

 

20 Відділ ІЗТЗН університету 
Кулик В.М. 

Кравчук В.В. 

Подання та виконання 

проекту Національної 

Програми під егідою комісії 

Україна-

НАТО«Громадськість 

Поділля за 

проєвропейськізміни в 

Україні» 

на протязі 

2019-2020 р.р. 

 


