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ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о.завідувача кафедри публічного  

та приватного права  
________________ Бойчук Д. В. 
«___» ______________ 2017 року 

 
 

 
 

ПЛАН 
роботи наукового гуртка «Правовий простір» 

кафедри публічного та приватного права  
факультету права та міжнародних відносин  

Київського університету імені Бориса Грінченка 
на 2017/2018 навчальний рік 

 
Порядок денний Термін 

виконання 

Відповідальний 

Засідання 1  

Організаційне засідання.  

1. Обговорення завдань і напрямків діяльності 

гуртка та плану його роботи на 2017/2018 

навчальний рік. Затвердження списку учасників 

наукового гуртка. Вибори старости. 

2. Ознайомлення з актуальною тематикою для 

наукових досліджень, інформацією про наукові 

конференції, круглі столи, конкурси наукових 

робіт у навчальному році. 

3. Затвердження тем наукових досліджень для 

студентів, які є членами наукового гуртка та 

вибір питань для спільного обговорення з 

викладачами кафедри на наступних засіданнях. 

4. Вибір методів та засобів заохочення учасників 

наукового гуртка для ефективної роботи в 

ньому. 

Листопад 

2017 

Федюк Л. В.,  

 

завідувач кафедри 

(пункт 3),  

 

заступник декана з 

науково-методичної 

та навчальної роботи 

(пункт 4) 

Засідання 2  

Виступи учасників наукового гуртка за 

результатами досліджень 

1. Підготовка тез виступів учасників гуртка на 

конференції, круглі столи, вибір кращих 

досліджень для виконання наукових робіт на 

конкурси. 

2. Участь членів наукового гуртка у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції, яка 

проводиться кафедрою на базі Київського 

університету імені Бориса Грінченка “Наукові 

розвідки з актуальних проблем публічного та 

приватного права” по напрямку роботи 

“Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної 

науки і практики”. 

3.  Організація та проведення студентського 

Грудень  

2017 

Федюк Л. В. 
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круглого столу, присвяченого Всеукраїнському 

тижню права: «Моніторинг прогресу реформи 

цивільного процесуального права», виступи 

учасників наукового гуртка на круглому столі. 

Засідання 3  

Наукові розробки та їх подальше застосування в 

науці та практиці 

1. Заслуховування найвагоміших наукових 

розробок та відбір наукових робіт для участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2018 році. 

2. Обговорення проблеми “Реформа трудового 

права в Україні та зарубіжний досвід” 

Січень  

2018 

Федюк Л. В., 

Севрюков Д. Г. 

Засідання 4  

Співвідношення науки приватного та публічного 

права 

1. Обговорення проблеми: «Безвісновідсутні особи: 

правове регулювання та можливі зміни в 

законодавстві». 

2. Дискусія на тему “Наукові розробки пропозицій 

для вдосконалення виборчого права в Україні” 

Березень  

2018 

Бойчук Д. В., 

Богашов О. А. 

Засідання 5 

Наукова готовність до самоорганізації юриста 

1. Тренінг з фінансової грамотності: 
«Оподаткування бізнесу осіб, які надають 
юридичні послуги». 

2. Ознайомча бесіда “Найманий працівник чи 

власник: основи трудової діяльності юриста” 

Квітень  

2018 

Гайворонський Є. П. 

Байталюк О. 

Засідання 7  

Підсумкове засідання наукового гуртка. 

1. Заохочення кращих студентів-науковців. 

2. Розгляд та затвердження підсумків роботи 

наукового гуртка у 2017/2018 навчальному році. 

3. Обрання пріоритетних напрямків науки для 

подальшої роботи наукового гуртка 

Травень  

2018 

Федюк Л. В., 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

 
Керівник наукового гуртка – 
доктор юридичних наук, 
професор кафедри публічного  
та приватного права                                                                                        Федюк Л. В. 
 
 
 


