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ВСТУП 

 

Перспективний план розвитку кафедри публічного та приватного права 

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 

Грінченка розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку 

освіти, доктрини права та чинного законодавства у галузі освіти і науки та 

Програми стратегічного розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Перспективний план розвитку кафедри публічного та приватного права визначає 

основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в 

галузі освіти і права, визначення структури та змісту системи освіти.  

Розробка плану зумовлена необхідністю кардинальних змін, впровадження 

Концепції з питань реформування центральних, правоохоронних органів, місцевих 

органів виконавчої влади спрямованих на підвищення якості і 

конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед 

національною правовою системою освіти в нових економічних і соціокультурних 

умовах, інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір. 

       Право і освіта належить до найважливіших напрямків державної політики 

України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс правового, 

соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, 

поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 

міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави. 

       З огляду на визначені пріоритети найважливішим для держави є виховання 

людини інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного 

освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів 

особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є необхідною умовою 

забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його 

інституцій, гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових 

життєвих орієнтирів особистості. 

Перспективний план розвитку кафедри публічного та приватного права 

Факультету права та міжнародних відносин визначає основні напрями і шляхи 

реалізації положень Національної правової доктрини України, розвитку освіти та 

права, здійснення реформування освіти у нових соціально-економічних умовах. 
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

 

розвитку кафедри публічного та приватного права  

Факультету права та міжнародних відносин 

на 2016/2021 рр. 

 
№ 

з/п 

Планові завдання Відповідальний Ресурси (виконавці, 

обладнання тощо) 
Термін Докази 

виконання 

планових 

завдань 

І - Навчально-методична діяльність 

1 Забезпечувати у навчальному 

процесі дотримання 

встановлених Конституцією 

України реформаційних 

процесів у сфері 

забезпечення прав і свобод 

людини та їх гарантій 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри Протягом 

2016-2021 

рр. 

 

2. Розширення спектра 

правових, освітніх послуг 

шляхом збільшення 

ліцензійного обсягу 

студентів ОКР «Бакалавр» 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

Богашов О.А. 

Протягом 

2017-2018 

рр. 

Ліцензія 

3. Впровадження оцінки 

ефективності навчального 

процесу шляхом проведення 

аналізу успішності студентів 

з дисциплін кафедри 

 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Зведені 

відомості 

успішності 

студентів, 

моніторинг та 

аналіз, 

протоколи 

засідань 

кафедри та 

Вченої ради 

факультету 

4 Введення системи 

безперервної професійної 

освіти і професійної атестації 

науково-педагогічного 

складу, заснованої на 

міжнародних європейських 

стандартах 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри Протягом 

2016-2021 

рр. 

Сертифікат про 

стажування, 

звіт  
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5. Сприяння набуттю 

студентами знань, умінь та 

якісної професійної освіти 

шляхом підготовки 

рукописів навчальної та 

навчально-методичної 

літератури із врахуванням 

новітніх досягнень 

юридичної науки та 

практики  

Завідувач 

кафедри 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Примірники 

видань 

навчальної та 

навчально-

методичної 

літератури 

ІІ - Наукова діяльність 

1 Впровадження результатів 

дисертаційних досліджень в 

навчальний, навчально-

методичний, виховний 

процес  та у практичну 

юридичну діяльність 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Автореферати 

дисертаційних 

досліджень 

2 Забезпечення інтеграції 

наукової діяльності у 

європейський та 

міжнародний простір 

Грицяк І.А., 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри Протягом 

2016-2021 

рр. 

Наукові 

журнали, 

збірники, 

програми 

конференцій 

3 Розширення кола учасників 

конференцій, науково-

практичних, науково-

методичних семінарів, 

круглих столів 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

Козачук Л.В., 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Програми та 

збірники 

конференції, 

інформація на 

сайті 

Факультету в 

рубриці 

«Актуально», 

«Новини» про 

проведені 

заходи тощо 

4 Розробка науково-дослідної 

кафедральної теми ««Сучасні 

тенденції розвитку 

національної правової 

системи» 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

Войцеховська І.М., 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Протягом 

2016-2020 

рр. 

Статті в 

фаховий та 

наукометрични

х виданнях, 

тези доповідей 

у збірниках 

наукових 

конференцій, 

колективна 

монографія 

ІІІ – Проектування та розробка навчального процесу 
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1 Вдосконалення змісту 

навчальних дисциплін з 

урахуванням новітніх 

досягнень юридичної науки 

та практики застосування 

законодавства шляхом 

вдосконалення затверджених 

та розробки нових 

навчальних та робочих 

навчальних програм 

Завідувач 

кафедри 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Навчальні та 

робочі 

навчальні 

програми 

2 Підвищення теоретичного  та 

методичного рівня 

викладання  фахових 

навчальних дисциплін з 

метою підготовки 

висококваліфікованих 

професіоналів-юристів, 

здатних ефективно 

вирішувати складні завдання 

правового забезпечення 

діяльності державних та 

громадських інституцій в 

сучасних умовах 

Завідувач 

кафедри 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Навчально-

методичні 

комплекси 

дисциплін 

3 Направлення науково-

педагогічний потенціалу 

інституту на забезпечення 

реальних потреб 

інноваційного розвитку 

освіти та підвищення 

конкурентоспроможності 

юридичної освіти шляхом 

проведення відкритих та 

показових лекцій, олімпіад в 

загальноосвітніх середніх 

школах 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

Козачук Л.В., 

 науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Звіти про 

відкриті та 

показові лекції, 

інформація на 

сайті 

Факультету в 

рубриці 

«Новини» 

4 Розвиток стратегічного 

партнерства із державними 

та іншими органами, 

підприємствами та 

організаціями 

Грицяк І.А., 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри,  

науково-педагогічні 

працівники 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Договори про 

співпрацю 

5 Організація тематичних 

зустрічей із досвідченими 

юристами-практиками   при 

проведенні лекційних та 

практичних занять з 

дисциплін кафедри 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

Козачук Л.В., 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Звіт про 

проведення 

заняття, 

інформація на 

сайті 

Факультету в 

рубриці  

«Актуально», 

«Новини» 
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6 Удосконалення 

інфраструктури та 

матеріально-технічних 

ресурсів навчального і 

наукового процесів кафедри 

Завідувач 

кафедри 

Завідувач кафедри Протягом 

2016-2021 

рр. 

Мультимедійне 

забезпечення 

навчального 

процесу, 

оновлення 

стендів  

7 Розширення зв’язків із 

громадськістю через засоби 

масової інформації, рекламу 

діяльності закладу  та 

Юридичну клініку 

Завідувач 

кафедри 

Чернега А.П., 

Козачук Л.В., 

науково-педагогічні 

працівники 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Репозитарій 

наукових праць 

науково-

педагогічних 

працівників, 

інформація на 

сайті 

Факультету в 

рубриці 

«Актуально», 

«Новини» 

8 Розширення переліку баз 

щодо проведення фахової 

(ознайомчої), навчальної, 

виробничої практики 

студентів ОКР «Бакалавр» та 

стажування, науково-

дослідницької практики 

студентів ОКР «Магістр» 

Завідувач 

кафедри 

Гуц Н.Г. Протягом 

2016-2021 

рр. 

Підписання 

договорів з 

новими базами 

практики 

9 Оновлення програми 

навчально-методичного 

забезпечення проведення 

практики студентів денної та 

заочної форм навчання ОКР 

«Бакалавр» і «Магістр» 

Завідувач 

кафедри 

 

Гуц Н.Г. Протягом 

2016-2021 

рр. 

Розробка нових 

навчальних і 

робочих 

програм, 

методичних 

рекомендації 

щодо 

проходження 

практики 

студентами 

10 Оновлення та впровадження 

нових форм документації 

щодо проходження практики 

студентів денної та заочної 

форм навчання ОКР 

«Бакалавр» і «Магістр» 

Завідувач 

кафедри 

 

Гуц Н.Г. Протягом 

2016-2021 

рр. 

Розробка та 

впровадження 

форм 

документації 

щодо 

проходження 

практики 

студентів 

11 Залучення до роботи в 

Юридичній клініці 

провідних та відомих 

юристів м. Києва 

Чернега А.П. Чернега А.П. 

 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Договори про 

співпрацю 

12 Видання щорічного збірника 

тез доповідей круглого столу 

Чернега А.П. Чернега А.П. Відповідн

о плану 

Збірник тез 

доповідей 

круглого столу 
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13 Налагодження зв’язків між 

Юридичною клінікою та 

судовою адміністрацією, 

КМДА та її територіальними 

органами 

Чернега А.П. Чернега А.П. 

 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Договори про 

співпрацю 

IV – Соціально-гуманітарна робота 

1 Стимулювання активності 

студентів та розкриття 

творчої індивідуальності 

шляхом врахування рівнів 

фізичного, духовного, 

психічного, соціального, 

інтелектуального розвитку 

Завідувач 

кафедри, 

куратори 

академічних 

груп 

Козачук Л.В., 

куратори 

академічних груп, 

студентська рада 

Факультету 

 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Анкетування 

студентів, 

дипломи, 

подяки, 

грамоти, 

інформація на 

сайті 

Факультету в 

рубриці 

«Новини»  

2 Формування у свідомості 

молоді переваг здорового 

способу життя, культу 

соціальної активної, фізично 

здорової та духовно багатої 

особистості 

Завідувач 

кафедри, 

куратори 

академічних 

груп 

Козачук Л.В., 

куратори 

академічних груп, 

студентська рада 

Факультету 

 

Протягом 

2016-2021 

рр. 

Звіти про 

проведення 

годин 

корпоративної 

культури, 

інформація на 

сайті 

Факультету в 

рубриці 

«Новини» про 

проведені 

заходи 

 
Реалізація цих завдань дозволить: 

 підвищити імідж кафедри публічного та приватного права та Факультету права та 

міжнародних відносин; 

 ефективно вирішувати наукові проблеми юридичної освіти; 

 підвищити якість науково-дослідницької роботи по кафедральній темі «Сучасні 

тенденції розвитку національної правової системи» та видання колективної монографії по цьому 

питанню; 

 впровадженню наукових тем присвячених проблематиці теоретико-методологічних 

засад правового регулювання у науці адміністративного, муніципального, інформаційного права 

щодо забезпечення прав та свобод, життя та здоров’я, недоторканості та безпеки людини; 

 зберегти, консолідувати та розвинути науково-педагогічний потенціал факультету, 

здатний вирішувати проблемні питання юридичної освіти різної складності; 

 забезпечити подальший інноваційний розвиток юридичної освіти через збільшення 

інноваційної складової у наукових дослідженнях факультету; 

 забезпечити створення та запровадження у навчальний процес наукових проектів, 

матеріалів і технологій; 

 підвищити якість підготовки студентів та випуск фахівців нового типу, здатних гнучко 

орієнтуватися у мінливому світі та підтримувати високу компетентність і конкурентоздатність 

на всіх рівнях діяльності в сучасному суспільстві.  

 

Розглянуто на засіданні кафедри 

Протокол № 3 

від «27» вересня  2016 р. 


