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Звіт 

про соціально-гуманітарну роботу на кафедрі публічного та приватного права  

за 2016-2017 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. 

6. Співпраця. 

 

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

 І курс: Чернега В.М., Байталюк О.М.,  

 ІІ курс: Чернега А.П., 

 ІІІ курс: Гоголь Б.М., Пожидаєва М.А.,  

 ІV курс: Гуц Н.Г., Обловацька Н.О. 

Протягом другого семестру кураторами груп проводилась робота відповідно до плану 

роботи кураторів. Серед кураторів необхідно відзначити Чернегу В.М., Байталюк О.М., 

Чернегу А.П., Гуц Н.Г., Обловацьку Н.О., Пожидаєву М.А., 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 2017 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: 

➢ 17 вересня студенти І курсу на викладачі факультету права та міжнародних відносин 

відвідали Музей народної архітектури та побуту в Пирогові. Відповідальний: ст. 

викладач кафедри О.М. Байталюк. 

➢ Екскурсійне відвідування  Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації, під 

час якої    ЮК «АСТРЕЯ» та студенти-правники ІІ курсу денної форми навчання 

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 

Грінченка, 12 жовтня 2016 р. відвідали Оболонську районну в місті Києві державну 

адміністрацію та прослухали майстер-клас «Правове регулювання державної правової 

допомоги у вигляді субсидій в Україні: умови призначення та порядок надання 

http://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/118-studenty-pravnyky-v-obolonskii-raionnii-v-m-kyievi-derzhavnii-administratsii.html
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субсидій жителям міста Києва» Кащук Оксани Миколаївни, начальника відділу 

прийому громадян з призначення субсидій на житлово-комунальні послуги Управління 

праці та соціального захисту населення Оболонського району. Відповідальний за 

проведення: доцент кафедри Чернега А.П. 

➢ Круглий стіл на тему «Права і свободи молоді: проблеми та шляхи їх подолання».   21 

жовтня 2016 року на Факультеті права та міжнародних відносин ст. викладачем 

кафедри Байталюк О. М. було проведено круглий стіл на тему «Права і свободи молоді: 

проблеми та шляхи їх подолання».  У роботі круглого столу взяли  участь студентів І 

курсу спеціальності «правознавство» Факультету права та міжнародних відносин та 

студентів ІІ курсу спеціальності «правознавство» Університетського коледжу. 

➢ 24 жовтня 2016 року відбулася оглядова екскурсія до єдиного органу конституційної 

юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції 

України як Основного Закону держави на всій території України. У ній узяли участь 

студенти I курсу за спеціальністю «Право» на чолі з ст. викладачем кафедри Чернегою 

В.М.   

➢ З нагоди 1 грудня Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, за запрошенням доцента 

кафедри Кравченко О.С. на Факультеті права та міжнародних відносин була 

проведена відкрита лекція на тему "Профілактика ВІЛ-інфекції" за сприяння компанії 

Health right, методичним координатором якого є Олена Кулаковська.  

➢ 07 грудня 2016 року в рамках Грінченківської декади було проведено змагання у грі 

«Брейн-ринг» на тему: «Правопорушення та відповідальність в оповіданнях Бориса 

Грінченка». В роботі гри взяли участь студенти І та ІІ курсів Факультету права та 

міжнародних відносин спеціальності «Правознавство», а також запрошені учні 9, 10 та 

11 класів спеціалізованої школи № 214, середньої загальноосвітньої школи № 224 та № 

226. Питання до Брейн-рингу базувалися на творах Б.Д. Грінченка та правових 

положеннях нормативно-правових актів, в яких розглядаються аспекти 

адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за окремі види 

правопорушень та злочинів. Захід провела: ст. викладач кафедри Облавацька Н.О. 

➢ 8 грудня 2016 року в рамках проведення щорічної Грінченківської декади відбувся 

круглий стіл «Філософсько-правові проблеми в творчості Бориса Грінченка» (науковий 

керівник: ст. викладач Чернега В.М.).   Студенти 3-го курсу за спеціальністю 

«Правознавство» – учасники круглого столу показали вміння визначати й осмислювати 

філософсько-правові проблеми, що порушені в Грінченківських оповіданнях і повістях. 

➢ 16 грудня 2016 р. колектив ЮК «Астрея» та кафедра публічного та приватного права 

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 

Грінченка провели науковий круглий стіл на тему: «Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні». Співорганізаторами заходу 

виступили Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Начально-науковий юридичний інститут з наукової роботи Національного 

авіаційного університету, Університет сучасних знань, Науково-дослідний інститут 

національної академії прокуратури України, Юридичний факультет Європейського 

університету, Другий київський міський центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги міністерства юстиції України, Факультет економіки і права 

Київського національного лінгвістичного університету. 

➢ 09 лютого 2017 р. відбувся майстер-клас на тему: «Шлюбний договір: практичні 

аспекти укладення, розірвання та визнання його недійсним».    Майстер-клас 

проведений для студентів-правників заступником Голови Координаційної ради 

молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у 

місті Києві, кандидатом юридичних наук, адвокатом Сергієнко Н.А. Під час зустрічі 

учасники дізнались про особливості шлюбного договору та його практичне втілення в 
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нашій державі. Лектор пояснила, що «неправильність» шлюбних договорів 

пояснюється, перш за все, застарілими поглядами на шлюбні відносини, а їх не 

сприйняття виникає здебільшого в оточенні того з наречених, хто йде до шлюбу без 

«зайвого майнового обтяження». Сергієнко Н.А. наголосила, що яким сильним не було 

б кохання подружжя, життя непередбачуване, а шлюбний договір 

заздалегідь визначить, як відбудеться розподіл майна при розлученні та 

допоможе зберегти власну гідність під час цього неприємного процесу. 

➢ 07 лютого 2017 р. студенти правники Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у VII Всеукраїнській 

зимовій правничій школі. Організаторами заходу виступили: Координаційна рада 

молодих юристів України при Мінюсті, Європейський університет, Юридична 

компанія «JUSCUTUM» за підтримки USAID Програми «Нове правосуддя». Захід 

організований та проведений з метою формування нової української юридичної еліти, 

підвищення професійного рівня студентів та молодих юристів, самореалізації 

наукового, творчого, організаційного потенціалу молоді, створення умов для 

організованого дозвілля та спілкування молодих людей, налагодження співпраці між 

юридичними клініками, студентським самоврядуванням та іншими університетськими 

організаціями.   Місце проведення: Спортивно-оздоровча база Європейського 

Університету «Едельвейс», с. Верхнє Студене, Межигірський район Закарпатської 

області 

➢     22 лютого 2017 року студенти юридичної спеціальності І курсу (Бідюкова А., 

Бокотько Я., Івашкевич А.), ІІ курсу (Богатир Ю., Мазур Є.), IV курсу (Микитенко М., 

Пинчук Д.), науково-педагогічні працівники кафедри публічного та приватного права 

(завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Нашинець-Наумова А.Ю., доцент кафедри, к.ю.н., 

доцент Пожидаєва М.А., ст. викладач Байталюк О.М., ст. викладач Обловацька Н.О.), 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, к.і.н., доцент 

Слюсаренко І.Ю. прийняли участь у студентській науково-практичній конференції «На 

перетині мови і права», приуроченої до Міжнародного дня рідної мови.   Під час роботи 

конференції учасниками були розглянуті наступні питання: науково-методичні засади 

юридичної лінгвістики; мовна політика і мовна ситуація в Україні; мовні права особи; 

мовленнєві правопорушення; культура професійного мовлення правника 

тощо. Консультативну допомогу у підготовці студентам до виступів з доповідями 

надавали їх наукові керівники – співробітники кафедри публічного та приватного права 

Факультету права та міжнародних відносини (доцент кафедри, к.ю.н., доцент 

Пожидаєва М. А., старший викладач кафедри Байталюк О. М., старший викладач 

кафедри Обловацька Н. О.). 

➢   23 лютого 2017 року студенти I курсу за спеціальністю «Право» в рамках вивчення 

навчальної дисципліни «Основи методики написання навчальних та наукових робіт у 

галузі права» на чолі зі старшим викладачем кафедри публічного та приватного права 

Факультету права та міжнародних відносин, кандидатом юридичних наук Чернегою 

Віталієм Миколайовичем відвідали уроки бібліографічної грамоти при Національній 

бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (колишній Національній парламентській 

бібліотеці України).    На цих уроках здобувачів вищої юридичної освіти, фахівці цього 

провідного державного культурного, освітнього, науково-інформаційного закладу 

докладно ознайомили з вимогами ДС ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання» та нового ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», а 

також продемонстрували переваги користування конструктором для списків 

літератури, транслітератором. 

➢ 16 березня 2017 року за ініціативи старшого викладача кафедри публічного та 

приватного права Байталюк О.М. відбувся круглий стіл «Права молоді на працю: 

проблеми та шляхи їх подолання» за участю студентів Факультету права та 
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міжнародних відносин, Інституту журналістики та Факультету здоров’я, фізичного 

виховання та спорту, викладачів кафедри публічного та приватного права Нікітенка 

О.І., Чернеги А.П. та представників Координаційної ради молодих юристів при 

Головному територіальному управлінні юстиції у  

➢      22 березня 2017 року в рамках проведення циклу заходів «Шевченківський 

березень– 2017» відбувся круглий стіл «Держава, право і суспільство в творчості Тараса 

Шевченка».    Захід розпочався із вступного слова старшого викладача кафедри 

публічного та приватного права, кандидата юридичних наук Чернеги Віталія 

Миколайовича, який об’єднав студентську молодь (нове покоління юристів) задля 

осягнення творчих здобутків Тараса Григоровича Шевченка. Він також виступив із 

доповіддю за такою темою: «Держава,  

➢     З нагоди Всесвітнього дня прав споживачів з 15.03.2017 р. по 23.03.2017 р. 

старший викладач кафедри публічного та приватного права Обловацька Н.О. провела 

виставку творчих робіт на тему: “Захист прав споживачів в Україні” серед студентів 

спеціальностей "Право" та "Менеджмент" , які не залишили байдужим студентів та 

співробітників Факультету.  

➢    27 березня 2017 року Студенти ІІ, ІІІ та ІV курсів Факультету права та міжнародних 

відносин разом із колективом ЮК «Астрея» відвідали Верховну Раду України – єдиний 

законодавчий орган державної влади України. Захід приурочений до відзначення 100 

років відколи у березні 1917 р. була створена Українська Центральна Рада – стала 

першим попередником сучасного українського Парламенту.  

➢    21 квітня 2017 року за ініціативи кандидата юридичних наук, доцента, доцента 

кафедри публічного та приватного права, завідувача Юридичної клініки 

«АСТРЕЯ» Київського університету імені Бориса Грінченка Чернеги Андрія 

Петровича, кандидата юридичних наук, старшого викладача кафедри публічного та 

приватного права Чернеги Віталія Миколайовича, старшого викладача цієї ж 

кафедри Обловацької Наталії Олександрівни відбулася оглядова екскурсія до єдиного 

органу конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є 

гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на 

всій території України. Юних юристів-грінченківців ознайомлено з 

історією, завданнями, повноваженнями, основними засадами 

діяльності, міжнародними зв’язками Конституційного Суду України, 

функціями Секретаріату цього поважного судового органу. Здобувачі вищої 

юридичної освіти Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка мали змогу особисто побувати у фойє, 

бібліотеці, архіві, прес-центрі, музейній експозиції, а найголовніше в залі 

судових засідань. 

➢     У рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей (1 червня)старший викладач 

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

спеціальності "Право" організували виставку плакатів, де автори змогли висвітлити 

свій погляд на проблему захисту прав дітей та основні їх права. Виставка демонструє, 

що у наймолодших громадян України є права, а саме, право на ім'я, життя, відпочинок, 

освіту тощо. Як для молодих та майбутніх батьків виставка є неймовірно пізнавальною. 

 

➢ Протягом семестру проводилась співпраця з органами студентського самоврядування 

та студентськими науковими об’єднаннями факультету. Так було підготовлено 

документи на висування студента ІV курсу спеціальності «Правознавство» Станіслава 

Маляра на Грінченківську премію. Кандидатуру С. Маляра було ухвалено на Вченій 

раді факультету. 

 

 

  4. Профорієнтаційна робота: 
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➢ 21 жовтня 2106 року на Факультеті права та міжнародних відносин старшим 

викладачем кафедри публічного та приватного права Байталюк Ольгою Михайлівною 

було проведено круглий стіл на тему «Права і свободи молоді: проблеми та шляхи їх 

подолання».  У роботі круглого столу взяли  участь студентів І курсу спеціальності 

«правознавство» Факультету права та міжнародних відносин та студентів ІІ курсу 

спеціальності «правознавство» Університетського коледжу.   Також на захід було 

запрошено учнів НВК «Потенціал» з вчителем-методистом історії та правознавства 

Морочко Наталією Миколаївною.  

➢ 07 грудня 2016 року в рамках Грінченківської декади було проведено змагання у грі 

«Брейн-ринг» на тему: «Правопорушення та відповідальність в оповіданнях Бориса 

Грінченка». В роботі гри взяли участь студенти І та ІІ курсів Факультету права та 

міжнародних відносин спеціальності «Правознавство», а також запрошені учні 9, 10 та 

11 класів спеціалізованої школи № 214, середньої загальноосвітньої школи № 224 та № 

226. Питання до Брейн-рингу базувалися на творах Б.Д. Грінченка та правових 

положеннях нормативно-правових актів, в яких розглядаються аспекти 

адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за окремі види 

правопорушень та злочинів. Захід провела: ст. викладач кафедри Облавацька Н.О. 

➢ 15 лютого 2017 року  на Факультеті права та міжнародних відносин в 

рамках профорієнтаційної роботи відбулася зустріч з учнями 11-Ю та 11-Е 

класів Економіко-правового ліцею II і III ступенів Деснянського району міста Києва з 

викладачами кафедри публічного та приватного права. Під час зустрічі було проведено 

учням Економіко-правового ліцею екскурсію корпусом.   Також учні  мали ознайомчу 

бесіду з  завідувачем кафедри публічного та приватного права Нашинець-Наумовою 

Анфісою Юріївною. 

➢ 20 квітня 2017 р. відбулась зустріч з учнями 10-го класу та їх класним керівником 

Косоговою М. М., вчителем української мови та літератури Водяною Н. А. Печерської 

гімназії № 75 м. Києва. З метою надання допомоги школярам у процесі вибору ними 

профілю навчання і сфери майбутньої професійної діяльності доцентом кафедри 

публічного та приватного права Пожидаєвою М. А. разом зі студентами (Козуб Л., 

Павлюк І., Бакмаєва І.) як представниками наукового гуртка «Правовий простір», а 

також заступником декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

Барановою Н. В. була проведена ознайомча екскурсія з Київським університетом 

імені Бориса Грінченка. Під час проведення цього заходу акцентувалась увага 

на багатопрофільності даного навчального закладу, яка поєднується із сучасними 

інноваційними підходами у підготовці фахівців та ґрунтується на європейських 

стандартах.    Були роз’яснені питання щодо вступу абітурієнтів до Університету, умов 

та переваг навчання, роздані рекламні матеріали (буклети). Зокрема, завідувач кафедри 

публічного та приватного права Нашинець-Наумова А. Ю. провела інформаційну 

бесіду-презентацію оновленої практико-орієнтованої програми підготовки бакалаврів 

права.    По завершенні, школяри подякували за змістовний та корисний для них захід, 

зазначили і про можливості набуття ними юридичних знань у Київському університеті 

імені Бориса Грінченка. 

 

5. Робота наукових гуртків 

При кафедрі приватного та публічного права ФПМВ діють наукові гуртки: «Правовий 

простір», керівник к.ю.н., доцент Пожидаєва М.А.  

24 березня 2017 р. у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Екологоздоров’язбережувальні умови навчального закладу» взяли участь як представники 

наукового гуртка «Правовий простір» студенти юридичної спеціальності 1-го курсу (Бідюкова 

А., Бокотько Я., Вакарюк В., Власенко Ю., Кобець К., Козиренко К.) та 2-го курсу (Богатир 

Ю., Волошенко В., Гордієнко К., Древняк К., Мунтьянова М., Мазур Є., Петросян В., Похила 

Н.) Факультету права та міжнародних відносин разом з керівником гуртку, доцентом кафедри 

публічного та приватного права, к.ю.н., доцентом М. А. Пожидаєвою. 
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   За організаційної підтримки Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти», Українського інституту екології людини, Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, 

громадської організації «Соціальний центр мікрорайону «Перспектива – Оболонь» на базі 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – гімназія 

«Потенціал» Оболонського району м. Києва» відбувся зазначений вище науково-практичний 

захід. 

Основними тематичними напрямами конференції були: партнерська взаємодія у 

розвитку здоров’язбережувального ресурсу навчального закладу; діяльнісно-інноваційний 

підхід у формуванні відповідального ставлення до здоров’я; екопсихологія 

здоров’язбережувальних технологій у навчальному закладі; бюджетне фінансування освіти. 

Доцент кафедри М. А. Пожидаєва виступила з темою доповіді: «Гроші ходять за дитиною» – 

формат бюджетного фінансування освітніх послуг, а також у рамках профорієнтаційної 

роботи наголосила про переваги навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка. 

   Учасники конференції мали можливість стати активно діючими особами під час 

проведення різноманітних майстер-класів, тренінгів, презентацій щодо застосування 

здоров’язбережувальних технологій. Наприкінці проведення даних заходів учасники 

обмінялись позитивними враженнями, висловивши слова вдячності організаторам 

конференції. 

 

6. Співпраця 

➢ 28 лютого 2017 р. за ініціативи адміністрації Національного культурно-мистецького 

та музейного комплексу «Мистецький арсенал» було проведено освітній захід для 

викладачів Факультету права та міжнародних відносин (учасники від Факультету - 

викладач кафедри публічного та приватного права Гуц Наталія Григорівна та 

викладач кафедри англійської мови – Тугай Олександра Миколаївна) та Інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Відвідувачів "Мистецього Арсеналу" було 

ознайомлено з історією створення мистецького простору, пріоритетними напрямами 

його діяльності, творчістю митця Олександра Гнилицького, художнім проектом під 

назвою "Реальність ілюзії" (живопис-скульптура- графіка-медіа) та роботою Малої 

галереї Мистецького Арсеналу, художньою студією для дітей. 

➢ 10 травня 2017 р. за ініціативи декана факультету права та міжнародних відносин 

Грицяка Ігоря Андрійовича, завідувача кафедри публічного та приватного права 

Нашинець-Наумової Анфіси Юріївни для студентів спеціальності «Право» була 

проведена гостьова лекція Керівника Служби з питань помилування Секретаріату 

Президента України (2005-2010 рр.), державного службовця 1- го ранку, Заслуженого 

юриста України, кавалера ордена Данила Галицького Мойсеєнка Віктора 

Миколайовича на тему: «Юридична професія в розбудові та зміцненні української 

державності».    Мойсеєнко Віктор Миколайович працював у Генеральній прокуратурі 

України старшим прокурором, заступником начальника кримінально-судового 

управління, старшим помічником Генерального прокурора України з особливих 

доручень. Під час зустрічі він поділився своїм величезним професійним досвідом, 

довів, що теорія і практика допомагає швидше набувати життєвих 

навичок.    Студентам була презентована авторська юридична праця «Помилувати не 

можна стратити». Праця Віктора Миколайовича сприяє розкріпаченню душ 

«світських» громадян і робить їх більш відповідними демократичному суспільству 

тим, що підіймає завісу й оголює ту частину реального життя суспільства, яке в 

колоніальну добу було заховане за сімома великими печатками. Автор надав цікаву 

статистику, яка наочно виявляє тіньовий бік моралі наших людей і допомагає 

поглянути на самого себе та на своїх ближні збоку.    Унікальна лекція об'єднала 

майбутніх професіоналів, викладачів факультету права та міжнародних відносин та 

запрошених фахівців. 



7 
 

➢ 12 червня 2017 року відбулася зустріч президента видавничої організації Юрінком 

Інтер, шеф-редактора загальнонаціональної правової газети «Юридичний вісник 

України», доктора юридичних наук, професора Ковальського Віктора Семеновича зі 

студентами та викладачами кафедри публічного та приватного права Факультету права 

та міжнародних відносин. 

 

 


