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ПРОГРАМА 
(модератор – Хоменко Михайло Михайлович, в. о. завідувача відділу інтеграції 
академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти 

Київського регіонального центру Національної академії правових наук України) 

 
Відкриття заходу 

11:00 – 11:05 – Кот Олексій Олександрович, директор Київського регіонального 
центру Національної академії правових наук України 

 

 

Тематичний напрям 1. Загальні засади практикоорієнтованого 
навчання в юридичних школах 

 
11:05 – 11:20 – Кузнєцова Наталія Семенівна, віцепрезидент Національної 

академії правових наук України, голова робочої групи з питань розвитку юридичної 
освіти Комісії з питань правової реформи при Президенті України 

Назва доповіді: «Значення практичної підготовки у формуванні сучасного юриста» 

 

 



 

11:20 – 11:35 – Ульянова Галина Олексіївна, проректор з навчальної роботи 
Національного університету «Одеська юридична академія», член робочої групи з питань 
розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при Президенті України 

Назва доповіді: «Практикоорієнтоване навчання: сучасні виклики та шляхи 
впровадження» 

 

11:35 – 11:50 – Гусарєв Станіслав Дмитрович, перший проректор Національної 
академії внутрішніх справ 

Назва доповіді: «Реалізація принципу прагматизації юридичної освіти на 
прикладі підготовки здобувачів вищої освіти Національної академії внутрішніх справ» 

 

 

Тематичний напрям 2. Перегляд усталених підходів до організації та 
проведення практичних занять. Впровадження кейсового методу до 

навчального процесу 
 
11:50 – 12:05 – Коваленко Ірина Володимирівна, провідний експерт Центру 

європейських студій Інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Назва доповіді: «Практичні аспекти реалізації юридичних казусів» 

 

12:05 – 12:15 – Шумило Микола Єгорович, в. о. головного наукового 
співробітника відділу інтеграції академічної та університетської правової науки та 
розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії 
правових наук України 

Назва доповіді: «Яку обрати альтернативу: тривати у законознавстві або йти до 
праворозуміння?» 

 

12:15 – 12:25 – Аркуша Лариса Ігорівна, завідувач кафедри кримінального 
процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

Назва доповіді: «Залучення практикуючих юристів до навчального процесу: 
переваги та недоліки» 

 

 

 

 



 

12:25 – 12:35 – Голубєва Неллі Юріївна, завідувач кафедри цивільного процесу 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

Назва доповіді: «Досвід кафедри цивільного процесу у впровадженні 
практикоорієнтованого навчання» 

 

12:35 – 12:45 – Писаренко Надія Борисівна, доцент кафедри адміністративного 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Назва доповіді: «Упорядкованість матеріалів навчальної дисципліни як умова для 
набуття студентами практичних навичок (на прикладі навчальної дисципліни 
«Адміністративне судочинство»)» 

 

12:45 – 12:55 – Хоменко Михайло Михайлович, в. о. завідувача відділу інтеграції 
академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського 
регіонального центру Національної академії правових наук України 

Назва доповіді: «Алгоритм вирішення казусу з цивільного права» 

 
 

Тематичний напрям 3. Інноваційні методи викладання в умовах 
дистанційного навчання 

 
12:55 – 13:20 – Карнаух Богдан Петрович, доцент кафедри цивільного права 

№ 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Назва доповіді: «Неінвазивна комунікація, активне навчання і доброчесність в 
дистанційному режимі» 

 

 

Тематичний напрям 4. Формування навичок юридичного письма 
 
13:20 – 13:40 – Ізарова Ірина Олександрівна, голова Українського регіонального 

відділення Європейської асоціації наукових редакторів, головна редакторка видання 
«Access to Justice in Eastern Europe» (WoS, Scopus), професорка Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Назва доповіді: «Про Рекомендації Європейської асоціації наукових редакторів 
для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою 
(EASE Guidelines for Authors andTranslators of Scientific Articles) та про вимоги до 
дослідницьких статей на прикладі журналів правничої тематики» 

 



 

13:40 – 14:00 – Торбас Олександр Олександрович, доцент Національного 
університету «Одеська юридична академія» 

Назва доповіді: «Методика формування завдань для здобувачів зі складання 
процесуальних документів» 

 

 
Тематичний напрям 5. Формування професійних компетентностей 

юриста в процесі навчання 
 

14:00 – 14:20 – Хилюк Світлана Володимирівна, завідувачка кафедри теорії 
права та прав людини, керівниця бакалаврської програми з права Українського 
католицького університету 

Назва доповіді: «Формування soft skills (м'яких навичок) у процесі підготовки 
правників» 

 

14:20 – 14:40 – Грамацький Ернест Мірчевіч, доцент кафедри цивільного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Назва доповіді: «До питання формування професійних правничих 
компетентностей у студентів» 

 

14:40 – 14:50 – Романова Світлана Миколаївна, директор з правового 
забезпечення Групи «Метінвест» 

Назва доповіді: «Компетентності випускника юридичної школи: запитова позиція 
роботодавця» 

 

 

Тематичний напрям 6. Розвиток юридичної клінічної освіти як основа 
формування практичних навичок юриста 

 
14:50 – 15:00 – Куцевич Максим Петрович, професор кафедри кримінально-

правової політики та кримінального права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, член робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії з 
питань правової реформи при Президенті України 

Назва доповіді: «Юридична клініка в системі практичної підготовки сучасного 
правника: стан та перспективи розвитку» 

 



 

15:00 – 15:10 – Шишацька Юлія Олегівна, директор юридичної клініки 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

Назва доповіді: «Роль юридичної клініки в практичній підготовці здобувачів» 

 

15:10 – 15:20 – Янишен Віктор Петрович, доцент кафедри цивільного права № 1 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Назва доповіді: «Юридична клініка: практика, навчання, інновації (на прикладі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)» 

 

15:20 – 15:30 – Данченко Катерина Михайлівна, доцент кафедри приватного та 
публічного права Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх 
справ, керівник юридичної клініки «Феміда» 

Назва доповіді: «Розвиток юридичної клінічної освіти Національної академії 
внутрішніх справ» 

 

15:30 – 15:40 – Підведення підсумків та завершення роботи круглого столу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Контакти організаційного комітету: 
Київський регіональний центр  
Національної академії правових наук України 
вул. Пилипа Орлика, 3, м. Київ, 01024, Україна 
Електронна сторінка: https://krc.academy/ 
Електронна пошта: conference@krc-aprnu.kiev.ua 
Контактний номер: +38 097 543 02 03 


