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Звіт 

кафедри публічного та приватного права  

Факультету права та міжнародних відносин  

за 2016-2017 навчальний рік 

 

І. Організаційне забезпечення навчального процесу 

 

Кафедра публічного та приватного права створена в липні 2016 р. і є структурним 

підрозділом Факультету права та міжнародних відносин. 

Завідувач кафедри – к.ю.н., доцент Нашинець-Наумова А.Ю. 

 

1.1. Професорсько-викладацький та навчально-допоміжний склад кафедри 

 

Відповідно до штатного розпису, затвердженого на 2016-2017 н.р., по кафедрі 

встановлено 15, 25 ставок, з яких: 

– завідувач кафедри – 1 ставка 

–  професор – 2, 25 ставки  

–  доцент – 6, 5 ставки  

–  старший викладач – 4, 5 ставки 

–   викладач – 1 ставка   

На 01 вересня 2016 р. професорсько-викладацький склад кафедри налічує 19 

працівників, з них у штаті 14 (2 професора, 7 доцентів, 4 старших викладачів, 1 

викладач, 5  працюють за сумісництвом). 

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.        Нашинець-Наумова 

Анфіса Юріївна 

завідувач 

кафедри 

к.ю.н. доцент 

2.        Севрюков Денис 

Георгійович 

професор д.ю.н. 

  

професор 

3.        Нікітенко Олександр 

Іванович 

професор д.ю.н. доцент 

4.        Богашов Олексій 

Анатолійович 

доцент к.ю.н. 

  

доцент 

5.        Чернега Андрій Петрович доцент к.ю.н. 

  

доцент 

6.        Кравченко Олена 

Сергіївна 

доцент к.ю.н. 

  

доцент 

7.        Бойчук Дмитро 

Валерійович 

доцент к.ю.н. 

  

- 

8.        Гоголь Богдан 

Миколайович 

доцент к.ю.н. 

  

- 

9.        Пожидаєва Марія 

Анатоліївна 

доцент к.ю.н. 

  

доцент 

10.    Чернега Віталій 

Миколайович 

старший 

викладач 

к.ю.н. 
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11.    Чуркін Олександр 

Валерійович 

старший 

викладач 

к.ю.н. 

  

  

12.    Обловацька Наталія 

Олександрівна 

старший 

викладач 

-   

13.    Байталюк Ольга 

Михайлівна 

старший 

викладач 

-   

14.    Гуц Наталія Григорівна викладач -   

Розділ 2. Професорсько-викладацький склад  працівників за сумісництвом 

15. Левітас Фелікс Львович професор д.і.н. 

  

професор 

16. Костицький Василь 

Васильович 

професор д.ю.н. 

  

професор 

17. Михайлюк Яна Богданівна доцент  к.ю.н. - 

18. Давиденко Валерій 

Степанович 

доцент  к.ю.н. доцент 

19. Мосьондз Сергій 

Олександрович 

професор д.ю.н.  професор 

 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАПРЯМКИ РОБОТИ ПО ФПМВ ТА КАФЕДРІ 

Напрям  роботи Відповідальний по кафедрі 

Завідувач кафедри; відповідальний за організацію 

та проведення засідань кафедри; організацію та 

проведення навчальних та науково-методичних 

семінарів 

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна 

Відповідальний за навчально-методичну роботу 

 

Обловацька Наталія Олександрівна 

 

Відповідальний за наукову роботу, заступник 

завідувача кафедри 

Чернега Віталій Миколайович  

Секретар кафедри, голова профспілок факультету, 

відповідальний за соціально-гуманітарну роботу 

Байталюк Ольга Михайлівна 

Відповідальні за ведення діловодства Каріна Кушнір, Людмила Козуб 

Відповідальний за проходження практики Гуц Наталія Григорівна 

Відповідальний по акредитації та ліцензуванню Богашов Олексій Анатолійович 
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Відповідальні за облік та узагальнення 

профорієнтаційної роботи викладачів 

 

Гоголь Богдан Миколайович, Бойчук 

Дмитро Валерійович 

Відповідальні за дипломне проектування Богашов Олексій Анатолійович 

Нікітенко Олександр Іванович, 

Севрюков Денис Георгійович, 

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна 

 

Директор юридичної клініки «Астрея» 

 

Чернега Андрій Петрович 

 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА ПРОФЕСОРСЬКО-

ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ КАФЕДРИ 

№ ПІБ НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ 

1 Байталюк Ольга Михайлівна Я-студент 

Університетські студії 

Права людини,громадянина України 

Нормативно-правове забезпечення вищої 

освіти 

Нормативно-правове забезпечення 

загальної середньої освіти 

Методика викладання фахових дисциплін 

Актуальні питання освітнього права 

України 

Методика навчання правознавства 

Нормативно-правове забезпечення 

дошкільної освіти 

Правове регулювання в галузі учнівського 

та студентського самоврядування 

2 Богашов Олексій Анатолійович Конституційне право України 

Державне (конституційне) право 

зарубіжних країн 

Конституційне право 

Актуальні питання конституційного права 

України 

Актуальні питання верховенства права та 

правосуддя в Україні 

Виборче право та виборча система 

3 Бойчук Дмитро Валерійович Загальна частина кримінального права 

України 

Кримінальне право 

Кримінальний процес 

Кримінальне право України 

Адвокатура України 

4 Гоголь Богдан Миколайович Правова регламентація захисту авторських 

прав 
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Законодавчі норми в сфері організації 

спеціальних подій 

Патентознавство 

Право інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність 

Актуальні проблеми інтелектуальної 

власності 

Інтелектуальна власність та авторське 

право 

Інтелектуальна власність у перекладі 

Договірне право 

5 Гуц Наталія Григорівна Основи римського приватного права 

Цивільне і сімейне право 

Господарське право 

Господарське право України 

Господарське законодавство 

Господарський процес 

Нотаріат України 

6 Давиденко Валерій Степанович Криміналістика 

7 Костицький Василь Васильович Соціологія права 

Філософія права 

8 Кравченко Олена Сергіївна Галузеве законодавство в соціальній 

роботі 

Цивільне право 

Трудове право 

Трудове право України 

9 Левітас Фелікс Львович Методика навчання правознавства 

Методика викладання правознавства у 

школі 

Методологія та методи наукових 

досліджень 

Методика викладання фахових дисциплін 

10 Мосьондз Сергій Олександрович Екологічне право 

Методологія сучасного правознавства 

Правове регулювання екологічної безпеки 

11 Михайлюк Яна Богданівна Право та бізнес 

Основи законодавства в сфері бізнесу 

Організаційно-правові засади державного 

управління 

Право в державному управлінні 

12 Нікітенко Олександр Іванович Правознавство 

Актуальні проблеми муніципального 

права України 

Адміністративна відповідальність 

Адміністративне процесуальне право 

України 

13 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Адміністративне право України 

Банківське право 

Інформаційне право 

Актуальні питання адміністративного 

права України 
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Правове регулювання адміністративних 

послуг 

14 Обловацька Наталія Олександрівна Юридична етика 

Вступ до юридичної професії 

Юридична психологія 

Права людини, громадянина України 

Правознавство 

Право 

Захист прав дитини 

15 Пожидаєва Марія Анатоліївна Фінансове право України 

Фінансове право 

16 Севрюков Денис Георгійович Нормативно-правова база наукових 

досліджень та наукової діяльності 

Теорія держави і права 

Історія вчень про державу та право 

Історія держави і права України 

Правові системи сучасності 

Актуальні проблеми теорії права і держави 

17 Чернега Андрій Петрович Юридична деонтологія 

Теорія держави і права 

Історія держави і права України 

Історія держави і права зарубіжних країн 

18 Чернега Віталій Миколайович Основи методики написання навчальних 

та наукових робіт у галузі права 

Цивільний процес 

Фінансове право 

Сімейне право 

Господарське право 

Господарський процес 

Кримінологія 

Теорія правотворчості 

Актуальні проблеми господарського права 

та процесу 

19 Чуркін Олександр Валерійович Аграрне право 

Земельне право 

Виконавче провадження 

Податкове право 

Житлове право в Україні 

Юридична компаративістика 

Актуальні проблеми земельного права 

України 

Актуальні проблеми трудового права 

України 

Актуальні питання освітнього права 

України 

 

1.2. Навчальна робота 

Кафедра публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

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

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

підготовки: 6.030401 «Правознавство», затвердженого 2011 р., кафедрою 

забезпечується у 2016-2017 н.р. викладання 18 навчальних дисциплін; 

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

підготовки: 6.030401 «Правознавство», затвердженого 04.06.2015 р., кафедрою 

забезпечується у 2016-2017 н.р. викладання 9 навчальних дисциплін; 

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

підготовки: 8.03040101 «Правознавство», затвердженого 2013 р., кафедрою 

забезпечується у 2016-2017 н.р. викладання 13 навчальних дисциплін. 

 

У 2016-2017 н.р. по кафедрі відповідно до розрахунку навчального навантаження 

заплановано виконання 8750,93 навчальних годин. Фактичне виконання навчального 

навантаження 8750,93 навчальних годин. 

План роботи кафедри та індивідуальні плани роботи викладачів на 2016-2017 н.р. 

були затверджені своєчасно (протокол №1 від 30.08.2016 р.).  

Аудиторні заняття проводяться відповідно до затвердженого на Факультеті права 

та міжнародних відносин розкладу занять. Консультації проводяться відповідно до 

визначеного часу викладачами.  

Зривів у проведенні лекцій, семінарських занять та консультацій за звітний період 

не зафіксовано. 

З метою підвищення якості навчального процесу на кафедрі складений і 

затверджений  графік взаємовідвідування занять викладачів кафедри. 

Відгуки на відвідані заняття викладачів зазначені у журналі «Взаємовідвідування» 

на кафедрі для ознайомлення,  зокрема: 

 

ПІП особи, яка 

відвідувала 

заняття 

ПІП особи, 

яка 

проводила  

заняття 

Дисципліна, 

курс, 

напрям 

підготовки 

(спеціальність) 

Тема Форма 

заняття 

Дата 

Нікітенко О.І. Чуркін О.В. Виконавче 

провадження, 

4 к., ПР 

Виконання судових 

рішень. Суди загальної 

юрисдикції 

Лекція 17.09. 

2016 

Нікітенко О.І. Севрюков 

Д.Г. 

Історія вчень про 

державу та право 

1 к.,ПР 

Вчення про державу та 

право 

Лекція 26.09. 

2016 

Гуц Н.Г. Чернега А.П. Теорія держави і 

права 

1 к., ПР 

Громадянське суспільство. 

Соціальна та правова 

держава 

Лекція 27.10. 

2016 

Чернега А.П. Гуц Н.Г. Господарське 

законодавство, 

4 к., ФІН 

Господарські зобов’язання Семінар 27.10. 

2016 

Чернега А.П. Обловацька 

Н.О. 

Юридична етика, 

1 к., ПР 

Етика адвокатської 

діяльності 

Семінар 16.11. 

2016 

 

 

Взаємовідвідування лекційних та семінарських занять на ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

не було заплановано у зв’язку з проведенням відкритих конкурсних занять.  

За 2016-2017 н.р. викладачами кафедри були  проведені такі конкурсні відкриті 

лекційні заняття: 

12 грудня 2016 року Севрюков Д.Г. провів відкриту лекцію на тему: 

«Мусульманська правова система», для студентів 5 курсу спеціальності 081 «Право».  
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19 грудня 2016 року Нашинець-Наумова А.Ю. провела лекцію на тему: 

«Адміністративне стягнення», для студентів 3 курсу спеціальності 032 «Історія». 

6 лютого 2017 року Чернега В.М. провів відкриту лекцію на тему: «Поняття 

шлюбу та порядок його укладання», для студенів 3 курсу 081 «Право». 

22 лютого 2017 року Пожидаєва М.А. провела відкриту лекцію на тему: 

«Бюджетне право та процес», для студентів 3 курсу спеціальності 081 «Право». 

2 березня 2017 року Чуркін О.В. провів відкриту лекцію на тему: «Договірні 

правовідносини в аграрному праві», для студентів 4 курсу спеціальності 081 «Право». 

17 березня 2017 року Чернега В.М. провів відкриту лекцію на тему: «Майнові 

правовідносини подружжя», для студентів 3 курсу спеціальності 081 «Право». 

22 березня 2017 року Кравченко О.С. провела відкриту лекцію на тему: 

«Трудовий договір і умови, форми, порядок укладання та розірвання», для студентів 3 

курсу спеціальності 081 «Право». 

29 березня 2017 року Бойчук Д.В. провів відкриту лекцію на тему: «Оскарження 

слідчих дій чи бездіяльності під час досудового розслідування», для студентів 3 курсу 

спеціальності 081 «Право». 

6 квітня 2017 року Обловацька Н.О. провела відкриту лекцію на тему: 

«Кримінальна психологія», для студентів 1 курсу спеціальності 081 «Право». 

13 квітня 2017 року Нікітенко О.І. провів відкриту лекцію на тему: 

«Правоохоронна діяльність та правоохоронні органи», для студентів 2 курсу (навчальна 

дисципліна вибіркова). 

 

 

 

Удосконалені методи і прийоми викладання правових дисциплін кафедри було 

представлено старшим викладачем кафедри Байталюк О.М. на навчально-методичному 

семінарі Факультету на тему: «Формування критичного мислення в процесі викладання 

навчальних дисциплін». 

 

Стан виконання Плану роботи кафедри за перший семестр 2016-2017 н.р. 

обговорювався на засіданні кафедри від 12 лютого 2017 р. та визнаний таким, що 

виконаний (протокол №12). Індивідуальні плани викладачів кафедри виконані у межах 

запланованого обсягу. 

Стан виконання Плану роботи кафедри за другий семестр 2016-2017 н.р. 

обговорювався на засіданні кафедри від 23 червня 2017 р. та визнаний таким, що 

виконаний (протокол №24). Індивідуальні плани викладачів кафедри виконані у межах 

запланованого обсягу. 

 

 

1.3. Організація проходження практики у 2016-2017 н.р. 

 

За звітній період студенти кафедри проходили навчальну, педагогічну, 

виробничу, науково-дослідницьку, професійну (асистентську) практику.  

Базами практики на цей період слугували: Ліцей № 157, Університетський 

коледж, ЮК «Астрея», Спеціалізована школа «Перспектива» №194, СЗШ № 231, 

Органи державної виконавчої служби м. Києва, Загальні суди м. Києва, Консалтингова 

компанія SAFIR, Приватний адвокат Бойчук Д.В. 

Для покращення знань, умінь і навичок студентів укладено договори з новими 

базами практики,  зокрема: 

1. МінЮстом - Головним територіальним управлінням юстиції в місті Києві (для 

бакалаврату); 

2. Координаційною радою молодих юристів України (для бакалаврату); 
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3. Костицьким В.В. - Інститутом законодавчих передбачень та правових 

експертиз (для студентів 6 курсу). 

Результати практики відображаються у звіті студента та у відгуку керівника від 

бази практики й оцінюються керівником практики від кафедри відповідно до 

Положення про рейтингову систему оцінювання рівня набуття практичних вмінь та 

навичок з практики. 

 

1.4. Участь в організації та керівництві дипломними роботами 

 

Кафедрою вчасно були розроблені й затверджені теми магістерських робіт. 

Студенти спеціальності у встановлені терміни були ознайомлені з тематикою 

магістерських робіт. Науковими керівниками є:  д.ю.н., професор Севрюков Д.Г., 

д.ю.н., доцент Нікітенко О.І., к.ю.н., доцент Нашинець-Наумова А.Ю., к.ю.н., доцент 

Богашов О.А. 

 

 

ІІ. Навчально-методична робота 

 

2.1. Розробка робочих навчальних програм, тематики курсових та 

магістерських робіт, білетів 

Професорсько-викладацький склад кафедри підготував 51 робочу програму до 

дисциплін на 2016-2017 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. 

 

 

ІІІ. Наукова робота 

 

3.1.Наукова діяльність викладацького складу кафедри 

 

3.1.1. 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: кандидат юридичних наук Чернега Віталій 

Миколайович (до 01.09.2017 р.) 

Термін виконання першого етапу НДР з 03.2016 р. по 01.01.2017 р.  Триває робота 

щодо виконання другого етапу НДР.  

  

Статті професорсько-викладацького складу кафедри в фахових наукових 

видання за 2016-2017 н.р.: 

Пожидаєва М.А. Роль міжнародних стандартів у правовому регулюванні 

платіжних систем / М.А. Пожидаєва // Публічне право. – 2016. – № 4. – С. 115-121. 

Пожидаєва М.А. Перехід від валютних обмежень до правової регламентації/ 

М.А. Пожидаєва // Часопис Київського університету права.- 2017.- №1.- С. 98-104. 

Пожидаєва М.А. Основи фінансового права в Україні: аксіологічний та 

гносеологічний аспекти / М.А. Пожидаєва // Держава і право. – 2016. – № 74.  
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Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека: питання правового 

регулювання: монографія / А.Ю. Нашинець-Наумова. – К.: Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – 169 с. 

Нашинець-Наумова А.Ю. Концептуальні підходи щодо забезпечення 

національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади / А.Ю. Нашинець-

Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №1. – С.34-40 

Нашинець-Наумова А.Ю. Доступ до конфіденційної інформації: запобігання 

новим викликам та загрозам / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, 

господарство і право. – 2017. – №3. – С.204-208 

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

допомогу в Україні / А.П. Чернега. – London.: Human rights: theory and practice 

(collection of scientific papers). – 2017. –  С. 142-144 

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

Україні / А.П. Чернега // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 36. – С.50-55 

Чернега В.М. Принцип розумності в сімейному праві України / В.М. Чернега // 

Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 

2017. – №1. – С.46-50 

Чернега В.М. Способи втілення принципу добросовісності в нормах сімейного 

права України / В.М. Чернега // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №2. – 

С.80-84 

Севрюков Д.Г. Правове врядування у теорії Томаса Гоббса / Д.Г. Севрюков // 

Право України. – 2017. – №2. – С.179-183 

Севрюков Д.Г. Суверенітет, верховенство права, федералізм у вченні Й. 

Альтузія / Д.Г. Севрюков // Social and Human Sciences. Polish – Ukrainian scientific 

journal. – 2016. – Vol. 04(12) 

Михайлюк Я.Б. Адміністративні послуги у країнах Європейського Союзу та 

Україні: порівняльно-правовий аналіз: монографія / За заг. ред. к.ю.н., доц. Пухтецької 

А.А. – К.: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – 2016. – 224 с. 

Михайлюк Я.Б. Надання адміністративних послуг в електронній формі: 

сучасний стан і перспективи розвитку / Я.Б. Михайлюк // Підприємництво, 

господарство і право. – 2017. – №3. – С.135-138  

 

 

3.1.2. Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях за 2016-2017 

н.р.: 

 

1. Нашинець-Наумова А.Ю. Комунікативні інструменти забезпечення 

інформаційної безпеки / А.Ю. Нашинець-Наумова // Розвиток професійних 

компетентностей державних службовців : комунікативний аспект : матеріали щоріч. 

наук.-практ. конф. за між народ. участю ( м. Київ, 3-4 листопада 2016 р.) / [за  заг. ред. 

В.С. Куйбіди, М.М. Білинської]. –  К.: НАДУ, 2016. – С. 322-324. 

2. Нашинець-Наумова А.Ю. Парадигмальна трансформація концепції 

інформаційної безпеки / А.Ю. Нашинець-Наумова // Кібербезпека в Україні: правові та 

організаційні питання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 21 жовтня 2016 р.) . – Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 89-91. 

3. Нашинець-Наумова А.Ю. Децентралізація фінансових ресурсів / А.Ю. 

Нашинець-Наумова // Вороновські читання (Фінансове право : сучасний стан та 

перспективи): матеріали  міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 05 

жовтня 2016 р.) / [Редкол.: А.П. Гетьман, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]. –  К.: 

Асоціація фінансового права України, 2016. – С. 162-165. 

4. Нікітенко О.І. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення 

кібербезпеки в Україні / О.І. Нікітенко, І.В. Журавель // Кібербезпека в Україні: правові 
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та організаційні питання: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 21 жовтня 2016 р.). – Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 82-83.  

5. Нікітенко О. І. Комунікаційна безпека України в умовах глобалізації / О.І. 

Нікітенко, І.В. Журавель // Розвиток професійних компетентностей державних 

службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між народ. 

участю ( м. Київ, 3-4 листопада 2016 р.) / [за  заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської]. –  

К.: НАДУ, 2016. – С. 324-325. 

6. Пожидаєва М.А. Співвідношення платіжної та розрахункової систем: 

фінансово-правовий аналіз / М.А. Пожидаєва // Вороновські читання (Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи): матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 5 жовтня 2016 р. / Редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Н. 

Ю. Пришва та ін. – К.: Асоціація фінансового права України, 2016. – С. 186-190. 

7. Чернега В.М. Місце правосвідомості в механізмі сімейно-правового 

регулювання / В. М. Чернега // Актуальні проблеми цивільного та господарського 

права: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.). – Кривий 

Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України. – C. 62-64.  

8. Чернега В.М. Гуманістичне спрямування сучасного сімейного права України / 

В.М. Чернега // Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період 

реформування демократичного суспільства: зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Кіровоград,, 02 грудня 2016 р.). – Кіровоград: ПВНЗ КІДМУ КПУ, 2016. – С. 91-93.  

 

 

 

3.1.3. Участь у наукових заходах (конференціях) Університету та інших ВНЗ 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри, згідно з Планом наукової роботи 

кафедри, Планом наукової роботи Факультету права та міжнародних відносин, а також 

Планом проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів у 

Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2016-2017 р. та інших ВНЗ взяв 

участь у таких заходах:  

семінар «Як користуватися інформаційними ресурсами платформи Web of 

Science» (11 жовтня 2016 р.); 

круглий стіл «Права і свободи молоді: проблеми та шляхи їх подолання» (21 

жовтня 2016 р.); 

круглий стіл «Українська писемність – підґрунтя українського 

правотворення» (9 листопада 2016 р.); 

круглий стіл «Гідність і свобода українського народу – вияв європейської 

ідентичності» (21 листопада 2016 р.); 

І Школа з кримінального процесуального права України (26 листопада 2016 

р.); 

тематична зустріч з працівниками органів юстиції міста Києва  на 

тему: «Підготовка звернень громадян» (20 грудня 2016 р.) 

круглий стіл «Філософсько-правові проблеми в творчості Бориса 

Грінченка» (8 грудня 2016 р.).  

студентська науково-практична конференція «На перетині мови і права» (22 

лютого 2017 р.) 

круглий стіл «Права молоді на працю: проблеми та шляхи їх подолання» (16 

березня 2017 р.) 

круглий стіл «Держава, право і суспільство в творчості Тараса Шевченка» ( 

22 березня 2017 р.) 

регіональна науково-практична конференція «Європейські та міжнародні 

підходи до захисту прав людини» (07 квітня 2017 р.) 



 11 

круглий стіл «Актуальні проблеми муніципального права» (17 травня 2017 

р.) 

круглий стіл «Реформування системи примусового виконання судових 

рішень в Україні» (17 травня 2017 р.) 

 

Участь у наукових заходах (конференціях) інших ВНЗ 

 Захід Учасники заходу 

1 Міжнародна науково-практична 

конференція «Вороновські читання 

(Фінансове право: сучасний стан та 

перспективи)»  

(м. Київ, 5 жовтня 2016 р.) 

Нашинець-Наумова А.Ю., 

Пожидаєва М.А. 

2 І Міжнародна науково-практична 

конференція «Історія вітчизняного та 

європейського адміністративного права 

і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 р.) 

Нікітенко О.І.  

3 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

цивільного та господарського права»  

(м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.) 

Чернега В.М. 

4 VII Всеукраїнська  науково-практична 

конференція «Протидія злочинності: 

теорія та практика»  

(м. Київ, 19 жовтня 2016 р.) 

Чернега А.П. 

5 круглий стіл «Публічний вимір права: 

виклики сьогодення»  

(м. Київ) 

Чернега А.П. 

6 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Кібербезпека в Україні: 

правові та організаційні питання»  

(м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.)  

Нашинець-Наумова А.Ю., 

Нікітенко О.І. 

7 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Людина – суспільство – 

держава. Права та обов’язки: історія 

питання та сучасний стан»  

(м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 р.) 

Чернега В.М. 

8 Щорічна  науково-практична конференція  

за міжнародною участю «Розвиток 

професійних компетентностей 

державних службовців : комунікативний 

аспект»  

( м. Київ, 3-4 листопада 2016 р.) 

Нашинець-Наумова А.Ю., 

Нікітенко О.І. 

9 Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціологічно-правові, 

політичні, економічні та екологічні 

складові забезпечення 

сприятливого життєвого простору 

людини: теоретико-методологічні та 

прикладні проблеми 

розвитку екологічного права і правової 

охорони довкілля»  

(м. Київ, 7 листопада 2016 р.) 

Нікітенко О.І. 
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10 IV Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми 

теорії фінансового права в сучасний 

період» (м. Київ, 28 листопада 2016 р.) 

Пожидаєва М.А. 

11 V Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні правові та 

гуманітарно-економічні проблеми в 

період реформування демократичного 

суспільства»  

(м. Кіровоград,, 02 грудня 2016 р.) 

Чернега В.М. 

12 Круглий стіл «Реформування системи 

примусового виконання судових рішень 

в Україні» на базі Національного 

авіаційного університету (17 травня 2017 

р.) 

Чернега В.М., студенти 

13 Круглий стіл «Базове дослідження із 

застосування правосуддя перехідного 

періоду в Україні» (23 травня 2017 р.) на 

базі Київського інституту міжнародних 

відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Гоголь Б.М. 

14 Круглий стіл «Державотворчі концепції у 

працях Івана Франка: актуальність на 

сучасному етапі» (25 травня 2017 р.) на базі 

Всеукраїнського прес-центру Українського 

національного інформаційного агентства 

«Укрінформ». 

Нашинець-Наумова А.Ю. 

 

 

Робота студентського наукового гуртка 

«Правовий простір» 

 

На кафедрі в 2016 р. розпочав роботу студентський науковий гурток «Правовий 

простір». Заплановано та відбулося 3 засідання наукового гуртка (Протокол №4 від 

17.10.2016). 

1. Пізнання просторової форми процесів у правовій системі (Жовтень, організаційне 

засідання) 

2. Фінансова обізнаність та її відповідність ідеалам демократії (Листопад) 

3. Національна правова система як відображення правової ідеології держави (Грудень, 

виїзне) 

 

ІV. Організаційно-методична робота  

 

4.1. 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 2016-2017 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. 
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V. Соціально-гуманітарна робота 

 

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 навчального року 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 субсидій жителям міста Києва» Кащук Оксани Миколаївни, начальника 

http://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/118-studenty-pravnyky-v-obolonskii-raionnii-v-m-kyievi-derzhavnii-administratsii.html
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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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 

Healthright, 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 Обловацька 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 нашій державі. Лектор 
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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 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: 
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проблеми та шляхи їх подолання» за участю студентів Факультету права та 

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 м. Києві. 

➢      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: 

➢ 21 жовтня 2106 року на Факультеті права та міжнародних відносин старшим 

викладачем кафедри публічного та приватного права Байталюк Ольгою Михайлівною 
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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 Обловацька 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 
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керівником гуртку, доцентом кафедри публічного та приватного права, к.ю.н., 

доцентом М. А. Пожидаєвою. 

   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; 

егопсихологія 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 "Мистецького 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.   
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Унікальна лекція об'єднала майбутніх професіоналів, викладачів факультету права та 

міжнародних відносин та запрошених фахівців. 

➢ 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. 

 

 
З метою підвищення рівня відвідування студентами навчальних занять та 

відповідального ставлення до навчання кафедрою було проведене спеціальне засідання 

кафедри із запрошенням окремих студентів 4 курсу (Протокол №10 від 12.01.2017 р.). 

Викладачами кафедри постійно проводилася відповідна навчально-виховна робота як 

під час навчального процесу, так й у позааудиторні години.  

 

 

 

 

 

Завідуючий кафедри публічного  

та приватного права        А.Ю. Нашинець-Наумова 

 


