
Звіт про соціально-гуманітарну роботу на кафедрі публічного та приватного права за 2017-2018 

н.р. 

 

Соціально-гуманітарна робота на кафедрі була організована та проведена за напрямами: 

1. Робота з кураторами академічних груп. 

2. Організаційна робота. 

3. Навчальна робота (наукові заходи з елементами виховної роботи). 

4. Профорієнтація. 

5. Робота наукових гуртків. 

 

1. Кураторами академічних груп спеціальності «Правознавство» було призначено:  

− І курс: Гуц Н.Г., Обловацька Н.О. 

− ІІ курс: Чернега В.М., Байталюк О.М.,  

− ІІІ курс: Чернега А.П., 

− ІV курс: Гоголь Б.М., Войцеховська І.М.  

− V курс: Севрюков Д.Г. 

− VІ курс: Байталюк О.М. 

Протягом другого семестру кураторами груп проводилась робота відповідно до плану роботи 

кураторів. Серед кураторів необхідно відзначити Обловацьку Н.О., Байталюк О.М., Чернегу 

А.П., Гуц Н.Г., які організовували заходи (екскурсії, круглі столи), спрямовані на громадянсько-

патріотичне та морально-правове  правове виховання студентів, а також проводили роботу по 

профілактиці та систематичному невідвідуванню занять студентами академічних груп та 

профілактику академічної неуспішності. 

2. В рамках організаційної роботи проводились: 

➢ організаційні (ознайомчі) зустрічі зі студентами І курсу денного та заочного відділення та 

студентами, які вступили на ІІ та ІІІ курс факультету;  

➢ зустрічі зі студентами ІУ та УІ курсів щодо організації та проведення державної 

підсумкової атестації;  

➢ студентами ІУ курсу щодо організації та проведення ЗНО з правознавства та вступу до 

магістратури; 

➢ збори випускників 2018 року (4 та 6 курсів) Факультету права та міжнародних відносин 

щодо питання працевлаштування; 

➢ зустрічі кураторів з групами для вирішення поточних організаційних питань; 

➢ індивідуальна робота з студентами, які не відвідують навчальні заняття та мають  

академічні заборгованості у навчанні; 

➢ робота з батьками студентів, які не відвідують навчальні заняття та мають  академічні 

заборгованості у навчанні. 

 

3. Навчальна робота (наукові заходи з елементами виховної роботи). 

В рамках цього напряму роботи було проведено: 

➢ 15 вересня 2017 року студенти 3 курсу спеціальності «Правознавство» на запрошення 

Головного територіального управління юстиції у місті Києва відвідали «День відкритих дверей» 

у рамках якого відбулася «Ярмарка вакансій», та отримали актуальну інформацію щодо 

вакансій, можливостей для волонтерства. 

➢ 17 вересня 2017 року студенти та викладачі Факультету права та міжнародних відносин та 

Історико – філософського факультету відвідали Музей народної архітектури та побуту в 

Пирогові  і протягом одного дня побували на Полтавщині і Наддніпрянщині, на Поліссі, Поділлі 

і в Карпатах. Долучаючись руками і серцем до того сакрального простору, який складався 

упродовж віків поколіннями предків, наші наймолодші вихованці, разом з тим,  за допомогою 

своїх т’ютерів – студентів координаторів старших курсів та кураторів спробували стати однією 

командою у якій панує повага та підтримка, де кожен, залишаючись особистістю, є 

найважливішою складовою свого Факультету та свого Університету. 

➢ 8 жовтня 2017 р. Студенти факультету права та міжнародних відносин на передодні Дня 

юриста отримали справжній дарунок від кафедри публічного та приватного права. Це була 



зустріч з партнером патентно-юридичної агенції “Дубинський і Ошарова” Ярославом 

Огнев’юком. 

➢ 6 жовтня напередодні Дня юриста Студентська Рада Факультету запровадила нову 

традицію – посвяту в студенти – правники першокурсників спеціальності «Право». 

Інтелектуальні випробування з правничої тематики, складні ситуації з яких переможцем зміг 

вийти лише той, хто обізнаний в основах своєї майбутньої професії, гумористичні конкурси та 

урочисте проголошення слів присяги - все це стало складовими нової ідеї, яка була втілена в 

життя студентами – старшокурсниками для наших найменших вихованців – правників, яка, ми 

щиро сподіваємось стане традиційною. 

➢ 17 жовтня 2017 р. У Київському Університеті ім. Бориса Грінченка, 13 жовтня 2017 р. за 

ініціативи  кафедри публічного та приватного права, відбулась зустріч майбутніх юристів, 

студентів Факультету права та міжнародних відносин, з відомими українськими журналістами: 

заслуженим журналістом України, телеведучим, телевізійним редактором, продюсером каналу 

1+1, експертом Андрієм Богдановичем та медіа-експертом, медіа-тренером, продюсером, 

телевізійним редактором, керівником проекту «Право на владу» Сергієм Мамаєвим. 

➢ 19 – 20 жовтня 2017 року студенти І курсу Факультету права та міжнародних відносин 

спеціальностей «Право», «Регіональні студії» та «Суспільні комунікації» разом з кураторами за 

традицією, яка є важливою складовою корпоративної культури Університету, відвідали   музей 

Бориса Грінченка та отримали можливість поспілкуватися з ректором – Віктором 

Олександровичем Огнев’юком. 

➢ 26 жовтня 2017 року студенти спеціальності «Право» Гаргун Сергій, Бокотько Яна, Козак 

Інна, Павлюк Ірина, Назарець Віталіна взяли участь у Всеукраїнсьому правовому диктанті - 

унікальному проекті, призначення якого дослідити рівень правової грамотності громадян 

України, а також дати можливість кожному, хто бажає, пройти тестування та отримати 

результати своїх індивідуальних знань в області права. Проект підтримали такі громадські діячі, 

як Ахтем Сеітаблаєв та Андрій Куликов. 

➢ 26 жовтня 2017 року студенти спеціальності «Право» Ангеліна Івашкевич та Євгенія 

Торчинська, на запрошення Юридичної клініки "Pro bono"; Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та Центру проблем імплементації європейського 

соціального права, відвідали День правничої кар'єри - традиційний захід, що проводиться з 1997 

року. 

➢ 26 жовтня 2017 року студенти спеціальності «Право» отримали можливість 

поспілкуватися з представниками одного з найвідоміших у світі міжнародних правозахисних 

рухів - Amnesty International - (також відомого як Amnesty, AI, Міжнародна амністія), який 

об’єднує понад 7 млн. людей у всьому світі.  Започаткований у Великій Британії у 1961 році, він 

має на меті «проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих 

порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені». 

➢ 27 жовтня 2017 року на Факультеті права та міжнародних відносин відбувся конкурс 

презентацій «Наука заради миру і безпеки». Конкурс було проведено з метою надання 

можливості студентам факультету висловити своє ставлення до тієї чи іншої науково-правової 

проблеми, зробити свій внесок у розвиток правової науки через створення презентацій у творчій 

формі, зміст яких закріплює загальнолюдські цінності: моральність, милосердя, дружелюбність, 

патріотизм, толерантність, почуття краси і гармонії. 

➢ 2 грудня 2017 р. З нагоди відзначення 20 листопада - Всесвітнього дня дитини - старший 

викладач кафедри публічного та приватного права Обловацька Н.О. разом зі студентами 

спеціальності "Право" організували творчо-пізнавальну виставку плакатів, де автори змогли 

висвітлити свій погляд на те, що найбільш беззахисними членами суспільства будь-якої країни є 

діти. Відсутність мирного життя, достатніх умов для забезпечення житлом та харчуванням не 

дають можливості неповнолітнім особам мати гідне життя. Вони стають значно незахищеними, 

так як позбавлені низки прав. 

➢ 04 грудня 2017 року в рамках традиційної щорічної Грінченківської декади та Тижня 

права кафедра публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин провела змагання у пізнавально-інтелектуальній грі Брейн-ринг на тему: «Знай свої 



права» між студентами спеціальності «Право». Организатор – старший виккладач кафедри 

публычного та приватного права Обловацька Н.О. 

➢ 8 грудня 2017 року, в рамках проведення Грінченківської декади, старшим викладачем 

кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин О.М. 

Байталюк та студентами групи Прб-2- 16- 4-0.д було проведено круглий стіл на тему «Правове 

регулювання суспільних відносин у творах Б.Д. Грінченка». 

➢ 10 грудня – Міжнародний день прав людини.В рамках відзначення цього свята, старший 

викладач кафедри публічного та приватного права Обловацька Н.О. разом зі студентами усіх 

Інститутів та Факультетів нашого Університету організували виставку творчих робіт, де автори 

змогли висвітлити основні права людей та запропонували свої пропозиції щодо їх 

вдосконалення. 

➢ 23 лютого 2018 року. У Центрі юридичної деонтології відбулася зустріч студентів-

правників першого курсу з відомим юристом-міжнародником, професором кафедри публічно-

правових дисциплін Університету сучасних знань, кандидатом юридичних наук – 

Анатолієм Мацко. 

➢ 13 березня 2018 року члени Ради студентського самоврядування Факультету (Добридень 

Альона, Волк Віктор, Гаргун Сергій) отримали можливість долучитися до масштабного 

проекту, започаткованого Міністерством молоді та спорту України, «11 кроків до майбутнього з 

успішними українцями», під час реалізації якого відбудуться зустрічі зі знаковими, 

прогресивними особистостями  з різних сфер діяльності, що розкажуть про навички успішної 

людини 21-го сторіччя, які необхідно опанувати вже сьогодні. 

➢ 15 березня студенти Факультету відвідали зустріч з визначним державним діячем, головою 

Верховної ради України (1990-1991), народним депутатом України I—IV скликань, героєм 

України, 1-м Президентом України (1991 — 1994) - Леонідом Макаровичем Кравчуком, та 

обговорити суспільно важливу на сьогоднішній день тему «Політичний лідер нового формату: 

кого потребує країна». 

➢ З 1 квітня по 21 травня 2018 року – участь студентів спеціальності «Право» із науковою 

роботою у Правовому турніру на Кубок Головного територіального управління юстиції у місті 

Києві — 2018 (науковий керівник ст. викладач кафедри публічного та приватного права, к.ю.н. 

Панова І.Ю.) 

➢ 24 квітня 2018 року на Факультеті права та міжнародних відносин відбувся День 

відкритих дверей. Школярі 11 класів Середніх загальноосвітніх шкіл та ліцеїв м. Києва, м. 

Броварів, м. Вишгорода та студенти ІV курсу спеціальності «Право» Університетського Коледжу 

Київського університету імені Бориса Грінченка плідно поспілкувалися з адміністрацією 

Факультету, завідувачами та викладачами кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права, кафедри публічного та приватного права, кафедри англійської мови, Студентською 

Радою, дізналися про правила прийому на навчання до Університету, його інфраструктурою, 

особливостями побудови навчального процесу, спеціальностями, які представляє наш 

Факультет, Центрами компетентностей та отримали можливість поринути в атмосферу 

справжнього судового засідання, імітацію якого презентували студенти ІІІ курсу спеціальності 

«Правознавство» під керівництвом професора кафедри публічного та приватного права Лілії 

Василівни Федюк. 

➢ 25 квітня студенти - випускники Факультету права та міжнародних відносин взяли участь 

у черговому «Ярмарку вакансій» Київського університету імені Бориса. Серед великої кількості 

роботодавців – представників організацій та установ найрізноманітніших галузей, найбільше 

зацікавлення студентів – правників та міжнародників викликали саме друзі та партнери 

Факультету: Національне агентство України з питань державної служби (Генеральний 

департамент з питань управління персоналом на державній службі), Міжнародний Центр 

перспективних досліджень, адвокатське бюро «Дмитро Бойчук», які ознайомили присутніх з 

профільними для них вакансіями та програмами стажування. 

➢ З нагоди Всесвітнього дня охорони праці з 28.04.2018 р. по 21.05.2018 р. старший викладач 

кафедри публічного та приватного права Обловацька Н.О. провела виставку творчих 

робіт серед студентів спеціальності "Право" на тему: “Охорона праці” . 



➢ З 1 по 24 травня у Місцевому творчому конкурсі студентських есе на тему «Безоплатна 

професійна правнича допомога – ефективний механізм захисту прав людей в Україні» 

проведений Четвертим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги,  взяли участь студенти ФПМВ спеціальності «Право» (науковий керівник ст. викладач 

кафедри публічного та приватного права Обловацька Н.О.). 

 

  4. Профорієнтаційна робота: 

➢ 7 грудня 2017 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права старшим 

викладачем кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Б. Грінченка О.М. Байталюк , а також студенткою 6 курсу 

спеціальності «Право» Корельською Анастасією на базі районної бібліотеки ім. П. Усенка для 

дітей Дніпровського району м. Києва було проведено зустріч з учнями 10-х класів 

загальноосвітньої школи 195 ім. В. Кудряшова та НВК 209 «Сузір'я». 

➢ В рамках одного з найважливіших напрямів роботи студентського самоврядування 

Факультету, а саме профорієнтаційного, продовжив свою ходу марафон "Україна - Київський 

університет імені Бориса Грінченка". Він спрямований на проведення рекламно-

профорієнтаційної роботи студентів Факультету з різних куточків України з майбутніми 

абітурієнтами і потенційними студентами-грінченківцями. Цього разу до українських міст, які 

вже взяли учать у марафоні, додався Корсунь-Шевченківський, а саме ЗОШ №1 - рідна школа 

студента 1 курсу спеціальності "Право" Егора Довгополого. 

➢ Лютий 2018 р. В рамках одного з найважливіших напрямів роботи студентського 

самоврядування Факультету, а саме профорієнтаційного, продовжив свою ходу марафон 

"Україна - Київський університет імені Бориса Грінченка". Він спрямований на проведення 

рекламно-профорієнтаційної роботи студентів Факультету з різних куточків України з 

майбутніми абітурієнтами і потенційними студентами-грінченківцями. Цього разу до 

українських міст, які вже взяли учать у марафоні, додалися м. Жашків Черкаської області, а 

саме ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  - рідна школа студентки 1 курсу спеціальності "Право"; Лещенко 

Людмили та смт. Каланчак Херсонської області - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 - школа студентки 1 

курсу спеціальності "Право" Яковлєвої Вікторії. 

➢ 12 лютого 2018 р. У бібліотеці ім. П.Усенка для дітей відбулася зустріч викладача кафедри 

публічного і приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету ім. Б. Грінченка Байталюк Ольги Михайлівни з учнями 5го класу гімназії № 191 

м. Києва. 

 

 

5. Робота наукових гуртків 

При кафедрі публічного та приватного права діяв науковий студентський гурток «Правовий 

простір» (керівник – доктор юридичних наук, доцент Федюк Лілія Василівна). Учасники 

гуртка постійно брали участь у конференціях та круглих столах, які проводилися кафедрою з 

науковими доповідями. Частина наукових доповідей опублікована в наших збірниках (8-ми 

студентів).Члени гуртка відвідали Верховний Суд, Апеляційний суд міста Києва, Оболонський 

районний суд з екскурсійною метою. На судових засіданнях вони мали можливість побачити, з 

якими проблемами цивільного права та процесу доводиться зустрічатися на практиці. 

 

 



 


