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Звіт 

кафедри публічного та приватного права 

Факультету права та міжнародних відносин 

за 2017-2018 навчальний рік 
 

І. Організаційне забезпечення навчального процесу 
 

Кафедра публічного та приватного права є структурним підрозділом Факультету права та 

міжнародних відносин. 

З 2017 р. Завідувач кафедри – к.ю.н. Бойчук Дмитро Валерійович. 
 

 Професорсько-викладацький та навчально-допоміжний склад кафедри 
 

Відповідно до штатного розпису, затвердженого на 2017-2018 н.р., по кафедрі встановлено 

19 ставок, з яких: 

– завідувач кафедри – 1 ставка 

– професор – 5,25 ставки 

– доцент – 6, 25 ставки 

– старший викладач – 4, 5 ставки 

– викладач – 2 ставки 

На 01 вересня 2017 р. професорсько-викладацький склад кафедри налічує 19 працівників, з 

них у штаті 13 (3 професора, 4 доцента, 4 старших викладача, 2 викладача), за сумісництвом 

працюють 6 (3 професора, 1 доцент, 2 старших викладача). 

З навчально-допоміжного складу кафедри працюють 2 лаборанти (кожен по 0,5 ставки). 
 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 

Посада Науковий ступінь Вчене звання 

Розділ 1. Професорсько-викладацький склад штатних працівників 

1 Бойчук Дмитро 
Валерійович 

завідувач кафедри к.ю.н. - 

2 Баклан Олег 
Володимирович 

Професор д.ю.н. Професор 

3 Севрюков Денис 
Георгійович 

Професор д.ю.н. Професор 

4 Федюк Лілія Василівна Професор д.ю.н. Доцент 

5 Богашов Олексій 
Анатолійович 

Доцент к.ю.н. Доцент 

6 Гайворонський Євген 
Петрович 

Доцент к.ю.н. Доцент 

7 Чернега Андрій Петрович Доцент к.ю.н. Доцент 

8 Гоголь Богдан 
Миколайович 

Доцент к.ю.н. - 

9 Панова Ірина Юріївна Старший 
Викладач 

к.ю.н. - 

10 Байталюк Ольга 
Михайлівна 

Старший 
Викладач 

-  

11 Обловацька Наталія 

Олександрівна 

старший 

викладач 

  

12 Войцеховська Ірина 

Михайлівна 

Виклада

ч 

к.ю.н. - 

13 Гуц Наталія Григорівна Викладач -  

Розділ 2. Професорсько-викладацький склад працівників за сумісництвом 

14 Курило Володимир 

Іванович 

Професор д.ю.н. Професор 
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15 Левітас Фелікс Львович Професор д.і.н. Професор 

16 Никитченко Наталія 

Валеріївна 

Професор д.ю.н. Доцент 

17 Нашинець-Наумова Анфіса 

Юріївна 

Доцент к.ю.н. Доцент 
 

18 Михайлюк Яна Богданівна Старший 
Викладач 

к.ю.н. - 

19 Чомахашвілі Олена 

Шотаєвна 

Старший 

Викладач 

к.ю.н. - 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА ПРОФЕСОРСЬКО- 

ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ КАФЕДРИ 
 

№ ПІБ НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ 

1 Байталюк Ольга Михайлівна Я-студент 

ІКТ в галузі права 

Актуальні питання освітнього права України 

Освітнє право 

Стратегії розвитку науки 

Нормативно-правове забезпечення загальної середньої 
освіти 
Нормативно-правове забезпечення вищої освіти 

Правове регулювання в галузі учнівського та 
студентського самоврядування 
 Методика викладання правознавства у школі 
Житлове право в Україні 

Трудове право України 

Виконавче провадження 
2 
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Баклан Олег Володимирович Адміністративне право України 

Адміністративне судочинство України 

Адміністративне процесуальне право України 

Актуальні проблеми трудового права України 

Соціальний захист прав людини 

Права людини, громадянина України 

Законотворчий процес 

Сучасні проблеми муніципального права 

Актуальні проблеми муніципального права України 

3 
Богашов Олексій Анатолійович Конституційне право України 

Державне право зарубіжних країн 

Виборче право та виборча система 

Верховенство права та правосуддя в Україні 

Сучасні стандарти прав людини 

Судова практика з прав людини 

4 Бойчук Дмитро Валерійович Загальна частина кримінального права України 

Особлива частина кримінального права України 
Кримінальне процесуальне право України 

Адвокатура України 

Криміналістика 

5 Войцеховська Ірина 

Михайлівна 

Система судових і правоохоронних органів 

Судові органи України 

Законотворчий процес 

Актуальні проблеми муніципального права України 

6 Гайворонський Євген  

Петрович 

Фінансове право України 

Податкове право України 
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Кримінологія 

Банківське право 

Правове регулювання платіжних операцій 

Кримінологія 

Актуальні проблеми банківського права 

Страхове право 

7 Гоголь Богдан Миколайович  Право інтелектуальної власності 

Патентознавство 

Інтелектуальна власність 

Право: інтелектуальна власність, договірне та 

інвестиційне право 

Інтелектуальна власність у перекладі 

Інтелектуальна власність та авторське право 

Договірне право 

8 Гуц Наталія Григорівна Латинська мова (юридична фразеологія) 

Римське приватне право 

 Загальна частина цивільного процесуального права 

України 

 Особлива частина цивільного процесуального права 

України 

Цивільне процесуальне право: Практикум з підготовки 

цивільних процесуальних документів 

Цивільне право України 

Сімейне право України 

Господарське право України 

Нотаріат України 

Екологічне право 

Земельне право 

Аграрне право 

Правове регулювання екологічної безпеки 

9 Курило Володимир Іванович Адміністративна відповідальність 

Адміністративне право 

Правове регулювання адміністративних послуг 

10 Левітас Фелікс Львович Методологія сучасного правознавства 

Методика викладання фахових дисциплін 

11 Михайлюк Яна Богданівна Право та бізнес 

Право та бізнес 

Право в публічному управлінні 

12 Нашинець-Наумова Анфіса 

Юріївна 
Інформаційне право 

13 Никитченко Наталія 

Валеріївна 

Господарське законодавство 

Господарський процес 

Захист прав суб`єктів господарювання та споживачів 

Актуальні проблеми господарського права та процесу 

14 Обловацька Наталія 

Олександрівна 
Вступ до юридичної професії: Ораторське мистецтво 

Юридична психологія 

Юридична етика 

Юридична риторика 

Права людини, громадянина України 

Правознавство 

Захист прав дитини 

15 Панова Ірина Юріївна Інформаційне забезпечення прав людини 
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Навчальна робота 

Кафедра публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин 

забезпечує викладання дисциплін освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр». 

Відповідно: 

- до навчального плану для студентів галузі знань: 0304 «Право», напряму 

підготовки: 6.030401 «Правознавство», освітнього рівня: «перший бакалаврський», 

затвердженого 2011 р., кафедрою забезпечується у 2017-2018 н.р. викладання 31 навчальної  

дисципліни; 

- до навчального плану для студентів галузі знань: 0304 «Право», напряму 

підготовки: 6.030401 «Правознавство», освітнього рівня: «перший бакалаврський», 

затвердженого 2015 р., кафедрою забезпечується у 2017-2018 н.р. викладання 15 

навчальних дисциплін; 

- до навчального плану для студентів галузі знань: 08 «Право», спеціальності 

«Право», освітнього рівня: «перший бакалаврський», затвердженого 2017 р., кафедрою 

забезпечується у 2017-2018 н.р. викладання 15  навчальних дисциплін 

- до навчального плану для студентів галузі знань: 08 «Право», спеціальності 

«Право», освітнього рівня: «другий магістерський», затвердженого 2013 р., кафедрою 

забезпечується у 2017-2018 н.р. викладання 15  навчальних дисциплін; 

- до навчального плану для студентів галузі знань: 08 «Право», спеціальності 

«Право», освітнього рівня: «другий магістерський», затвердженого 2017 р., кафедрою 

забезпечується у 2017-2018 н.р. викладання 12  навчальних дисциплін. 

У 2017-2018 н.р. по кафедрі відповідно до розрахунку навчального навантаження 

заплановано виконання 11 073,48 навчальних годин. Фактичне виконання навчального 

навантаження 11 073,48 навчальних годин. 

План роботи кафедри та індивідуальні плани роботи викладачів на 2017-2018 н.р. 

були затверджені своєчасно (протокол №1 від 30.08.2017 р.).  Виконані у межах 

запланованого обсягу. 

Аудиторні заняття проводяться відповідно до затвердженого на Факультеті права та 

міжнародних відносин розкладу занять. Консультації проводяться відповідно до 

визначеного часу викладачами. 

Судова бухгалтерія 

Актуальні питання податкового права 

16 Севрюков Денис Георгійович Нормативно-правова база наукових досліджень та 

наукової діяльності 

Історія вчень про державу та право 

Проблеми теорії права та юридичної практики 

Порівняльне правознавство 

17 Федюк Лілія Василівна Загальна частина цивільного процесуального права 

України 

Особлива частина цивільного процесуального права 

України 

Практикум з підготовки цивільних процесуальних 

документів 

Цивільне право України 

Актуальні проблеми цивільного права та процесу 

18 Чернега Андрій Петрович Теорія держави і права 

Історія держави і права України 

Юридична деонтологія 

Історія держави і права зарубіжних країн 

Історія держави і права: Історія держави і права України 

Історія держави і права: Історія держави і права 

зарубіжних країн 

19 Чомахашвілі Олена Шатаєвна Інформаційне право 
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Зривів у проведенні лекцій, семінарських занять та консультацій за звітний період не 

зафіксовано. 

Взаємовідвідування лекційних та семінарських занять на 2017-2018 н.р. не було 

заплановано у зв’язку з проведенням відкритих конкурсних занять. 

За 2017-2018 н.р. викладачами кафедри були проведені такі конкурсні відкриті 

лекційні заняття: 

10 листопада 2017 року Чернега А.П. провів відкриту лекцію на тему: «Державний 

устрій та суспільний лад  Київської  Русі», для студентів 1 курсу спеціальності 081 

«Право», д.ф.н.. 

7 лютого 2018 року Богашов О.А. провів відкриту лекцію на тему: «Поняття 

Конституції як основного закону держави»,  для студентів 2 курсу спеціальності 081 

«Право», д.ф.н.. 

28 лютого 2018 року Панова І.Ю.  провела відкриту лекцію на тему: « Економічний та 

документальний аналіз документів»,  для студентів 4  курсу напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство», д.ф.н.. 

12 березня 2018 року Гайворонський Є.П. провів відкриту лекцію на тему: 

«Запобігання»,  для студентів 4  курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 

д.ф.н..  

15 березня 2018 року Баклан О.В. провів відкриту лекцію на тему: «Суб’єкти 

адміністративно-процесуального права», для студентів 6 курсу спеціальності 081 «Право», 

д.ф.н.. 

26 березня 2018 року Гайворонський Є.П. провів відкриту лекцію на тему: «Правове 

регулювання державного кредиту, грошового обігу та розрахунків. Валютне регулювання 

та валютний контроль», для студентів 2 курсу спеціальності 081 «Право», д.ф.н.. 

28 березня 2018 року Федюк Л.В. провела відкриту лекцію на тему: «Права, які 

забезпечують природне існування фізичної особи», для студентів 3 курсу напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство», д.ф.н..  

24 квітня 2018 року Бойчук Д.В. провів відкриту лекцію на тему: «Об’єктина сторона 

злочину»,  для студентів 4  курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», з.ф.н. 

25 квітня 2018 року Гоголь Б.М. провів відкриту лекцію на тему: «Поняття права 

інтелектуальної власності», для студентів 4  курсу напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство», з.ф.н. 

 

Організація проходження практики у 2017-2018 н.р. 

 

За звітній період студенти кафедри проходили навчальну, виробничу, науково-

дослідницьку, професійну (асистентську) практику.  

Базами практики в цей період слугували: Районні відділи державної виконавчої 

служби м. Києва (Головнe територіальне управління юстиції у м. Києві); Суди загальної 

юрисдикції м. Києва (Державна судова адміністрація України); Районні відділи державної 

реєстрації актів цивільного стану м. Києва (Головнe територіальне управління юстиції у м. 

Києві); Державні нотаріальні контори м. Києва та Київський державний нотаріальний архів 

(Головнe територіальне управління юстиції у м. Києві); Юридична компанія «Лаенс 

Літігейт»; Юридичне агентство Ганни Гаро; Адвокатське об’єднання «АРТІЛЬ 

АДВОКАТІВ»; «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»; 

Консалтингова компанія «Safir Law & Finance»; Українська Гельсінська спілка з прав 

людини; Другий київський місцевий центр з надання вторинної правової допомоги Міністерства 

юстиції України; Сектор з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини Головного територіального управління юстиції 

у м. Києві (Головнe територіальне управління юстиції у м. Києві); Відділ реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи, правової освіти та систематизації 

законодавства. Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, 

правоосвітньої роботи та документального забезпечення. Головного управління юстиції у 

м. Києві (Головнe територіальне управління юстиції у м. Києві); Юридична клініка 
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"АСТРЕЯ" Київського університету імені Бориса Грінченка; Кафедра публічного та 

приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

ІІ. Навчально-методична робота 
 

Розробка робочих навчальних програм, тематики курсових та магістерських робіт, 

білетів 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри підготував 101 робочу програму до 

дисциплін на 2017-2018 н.р. Всі робочі програми затверджені та зареєстровані у 

встановленому Університетом порядку. Кафедрою розроблено та затверджено тематику 

курсових та магістерських робіт; білети по дисциплінам та білети до вступних екзаменів. 

Студенти спеціальності 081 «Право» у встановлені терміни були ознайомлені з 

тематикою курсових та магістерських робіт. Науковими керівниками магістерських робіт 

на 2017-2018 н.р. є: д.ю.н., професор Баклан О.В.,  д.ю.н., професор Севрюков  Д.Г.,  д.ю.н., 

доцент Федюк Л.В., к.ю.н., доцент Нашинець-Наумотва А.Ю., к.ю.н., доцент Чернега А.П.,  

к.ю.н., доцент Гайворонський Є.П.. 

Кожен викладач кафедри у системі електронного навчання Університету зробив 

каркас до своїх дисциплін. 

 

ІІІ. Наукова діяльність викладацького складу кафедри 

Науково-дослідна тема 

На кафедрі затверджена науково-дослідна тема: «Сучасні тенденції розвитку 

національної правової системи» (державний реєстраційний номер 0116U004626). Термін 

виконання: 03.2016 р. – 03.2020 р. 

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор Грицяк Ігор 

Андрійович. 

Відповідальний виконавець: доктор юридичних наук, професор Севрюков Денис 

Георгійович. 

Триває робота щодо виконання другого етапу НДР.  

 

Статті та монографії професорсько-викладацького складу кафедри за 2017-2018 

н.р. 

 

1. Надання матеріальної допомоги та фінансової підтримки депутатом київської 

міської ради – політико-правовий атавізм місцевої демократії / О.А.  Богашов // Наукові 

записки. Серія: Право. – 2018. – Випуск 2. (стаття знаходиться у верстці) 

2. Баклан О.В. Деякі питання щодо адміністративної правосуб’єктності органів 

виконавчої влади, які здійснюють регулювання правовідносин у сфері вітчизняного 

підприємництва / О.В. Баклан // Вісник Південного регіонального центру Національної 

академії правових наук України – 2017. – № 10 – с. 95-102. 

3. Баклан О.В. Про поняття, структуру та різновиди адміністративно-правових 

відносин / О.В. Баклан // Вісник Південного регіонального центру Національної академії 

правових наук України – 2018. – № 14 – с. 80-87. 

4. Баклан О.В. Про розвиток науки державного управління: історико-правовий аспект 

/ О.В. Баклан // Бюлетень ЦВК. –  2018 - № 34  с. 70-75. 

5. Баклан О.В. Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих 

суб’єктів адміністративного права (частина 1) / О.В. Баклан // Публічне право України. – 

2018. – № 1 – с. 52-59. 

6. Чернега А.П. Державні соціальні стандарти та гарантії на безоплатну правову 

допомогу в Україні // Human rights: theory and practice: Collection of scientific papers January 

23-28. – London, 2017. – С.142-145. 

7. Чернега А. Соціально-правові стандарти на безоплатну правову допомогу в Україні 

// Журнал східноєвропейського права. – 2017. - № 36. – С.50-55.  
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8. Федюк Л.В. Індивідуалізаційні права юридичних наук. Монографія. – К.: 

Видавництво “Інтерсервіс”, 2017 р. – 192 с. 

Участь у наукових конференціях професорсько-викладацького складу кафедри 

за 2017-2018 н.р.: 

 

1.  Баклан О.В. Щодо історії вітчизняної еволюції правовідносин між державою та 

суб’єктами підприємництва: окремі питання / О.В. Баклан //    Матеріали конференції 

"Україна і світ: діалог мов та культур", 29-31 березня 2017 р. –  КНЛУ. 

2.  Баклан О.В. Щодо поняття функції адміністративного права / О.В. Баклан // 

Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Право як регулятор 

суспільних відносин: історія, теорія практика». – К: 18-19.10.2017. – С. 7-10. 

3. Баклан О.В. До питання сутності методу адміністративно -правового 

регулювання суспільних відносин / О.В. Баклан // Матеріали конференції «Наукові 

розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права» Київський університет 

імені Бориса Грінченка. –  2017. 

4. Баклан О.В. Про розвиток науки державного управління / О.В. Баклан // Матеріали 

конференції «Актуальні проблеми публічного права». – К: НУБіП, – 24-25.04.2018 р. 

5. Гоголь Б.М. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація: окремі проблеми 

співвідношення // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового 

забезпечення:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., 

м. Київ, У 2-х частинах. Частина перша. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2017. – 144 с. 

6. Гоголь Б.М. Актуальні проблеми визначення інформації як об’єкта цивільних 

правовідносин // Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в 

Україні   : зб. наук. пр. за матер. круглого столу, Київ, 16 груд. 2016 р. / редкол.: І.А. 

Грицяк; С.В. Бобровник; С.О. Мосьондз; А.П. Чернега та ін. – К.: Київ ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2017. – 256 с.   

7. Чернега А.П. Конституційні гарантії на правову допомогу у контексті змін до 

основного закону від 2 червня 2016 року // Європейські та міжнародні підходи до захисту 

прав людини: матер. регіон. наук.-практ. конф. (07 квіт.2017 р.) / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; 

за заг. ред. І.А. Грицяка; редкол.: І.А.Грицяка, І.Ю. Слюсаренко, А.Ю.Нашинець-Наумова. 

– К.:  Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2017. – С.49-55. 

8. Чернега А. Конституційні гарантії на правову допомогу в Україні // Правова 

доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності: 

збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2017 

року. Тези наукових доповідей. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С.132-136. 

9. Панова І. Ю. Щодо методу правового регулювання у податковому праві України // 

Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Реалії та 

перспективи розбудови правової держави в Україні та світі», Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 18 травня 2018 року, м. Суми (публікація 

очікується). 

10. Панова І. Ю. Конституційно-правовий статус місцевого самоврядування в Україні 

// Круглий стіл «Сучасні проблеми муніципального права», Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 17 травня 2018 р. 

11. Панова І.Ю. Порядок прийняття нормативних актів «законодавчими органами» 

Державного центру Української Народної Республіки в екзилі // Круглий стіл «Права 

людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні», Київський 

університет імені Бориса Грінченка, 15 грудня 2017 р. (публікація очікується). 

12. Федюк Л. В. Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки і практики щодо 

судової реформи / Л. В. Федюк // Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та 

приватного права: Матеріали 1 Всеукраїнської конференції, м. Київ, 15 листопада 2017 

року. - Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. – С. 404–408. 
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Конференції, круглі столи, брейн-ринги, семінари, проведенні кафедрою публічного та 

приватного права протягом 2017-2018 н.р. 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

№ 
н/п 

Дата проведення Назва 

1. 15 листопада 2017 року 
І Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та 

приватного права» 

2. 22 травня 2018 року Студентська регіональна конференція «Актуальні 
проблеми міжнародних відносин та права».  

Конференція була проведена спільно із кафедрою 
міжнародних відносин та міжнародного права 

КРУГЛІ СТОЛИ 

1. 9 грудня 2017 року 
Круглий стіл «Моніторинг прогресу реформи цивільного 

процесуального права»  

 

Проведений в рамках Всеукраїнського тижня права та 

Грінченківської декади професор кафедри публічного та 

приватного права Федюк Лілія Василівна разом з 

учасниками наукового гуртка «Правовий простір». 

2. 15 грудня 2017 року 
Круглий стіл «Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні» 

3. 17 травня 2018 року  Круглий стіл «Сучасні проблеми муніципального 
права України» 

БРЕЙН-РИНГИ 

1. 04 грудня 2017 року  
Брейн-ринг на тему: «Знай свої права»  

ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ СЕМІНАРИ 

1. 21 лютого 2018 року 
З нагоди Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) 

старший викладач кафедри публічного та приватного 

права Обловацька Н.О. серед студентів спеціальності 

«Право» провела творчо-пізнавальний семінар на тему: 

«Мандруємо сторінками розвитку мови та риторики». 

 

 

IV. Організаційно-методична робота 

Планування методичної роботи кафедри 

 
Організаційно-методична робота кафедри є важливим напрямом роботи кафедри. 

Відповідно до вимог організації навчального процесу в Київському університеті імені 

Бориса Грінченка складений і належним чином затверджений план роботи кафедри на 2017-

2018 н.р., в якому відображені всі напрями діяльності кафедри, у т.ч.: розроблений і 

затверджений план засідань кафедри, в якому питому вагу складає розгляд і обговорення 

питань методичного характеру. 

 

V. Соціально-гуманітарна робота 

 

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

http://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/864-studentska-rehionalna-konferentsiia-aktualni-problemy-mizhnarodnykh-vidnosyn-ta-prava.html
http://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/864-studentska-rehionalna-konferentsiia-aktualni-problemy-mizhnarodnykh-vidnosyn-ta-prava.html
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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». 
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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. 
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➢ 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». 
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➢ 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.
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