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Список наукових праць, опублікованих у звітному періоді в зарубіжних виданнях, які
мають імпакт-фактор, за формою:

№
з/п
1

1

1

1

2

Автори
розробки
(ПІБ,
науковий
ступінь,
вчене звання)
2

Назва роботи

3

Назва видання,
де опубліковано роботу
4

Статті у Scopus
Linguistics and Culture Review,

Том, номер
(випуск, першаостання
сторінки роботи)
5

Lawyer’s
5(S2), 608-618
emotional
intelligence and
professional
ethics
development:
aspects of the
widespread
introduction of
legal clinic.
Статті у Scopus, прийняті редакцією до друку
Kuchuk
Right to Freedom The Age of Human Rights Journal
Andrii
of Expression v.
Mykolaiovych, Reputation
Alforova
Protection (Based
Tetiana
on Ecthr Practice
Mykolaivna,
Materials)
Koba Mariia
Mykolayivna,
Lehka Oksana
Volodymyrivna
Статті у Web of Science
Ivanii O.,
Right to
Journal of law and political sciences
Vol. 29, issue 4
Aparov A.,
Education as a
https://drive.google.com/file/d/1A2euSept. 2021 P. 347Shestopalov R., Factor of
KdS05z3iL1HtaTqvJBW0w0ALx7J/view 365
Adashys L.,
Education Public
Morozov O.
Administration in
the European
Court of Human
Rights Practice
Статті у інших зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор
Ivanii O.,
Right to
Journal of law and political sciences Vol. 29, issue 4
Aparov A.,
Education as a
https://drive.google.com/file/d/1A2euSept. 2021 P. 347Shestopalov R., Factor of
KdS05z3iL1HtaTqvJBW0w0ALx7J/view 365
Adashys L.,
Education Public
Morozov O
Administration in
the European
Court of Human
Rights Practice
Kuchuk, A.
M.,
Andrusyshyn,
B. I.,
Bilozorov, Y.
V., Minchenko,
O. V.,
Filianina, L. A.
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НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ
Кількісні показники проведення науково-організаційної роботи в звітному періоді:
№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Кількість
одиниць

Показники
Проведено наукових заходів (крім студентських), усього
з них, міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій
з них, міжнародних семінарів
з них, всеукраїнських конференцій, Інтернет-конференцій
з них, всеукраїнських семінарів
інших (вказати)
Проведено студентських наукових заходів, усього
з них, міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій
з них, всеукраїнських конференцій, Інтернет-конференцій
інших (вказати)
Участь в редакційних колегіях наукових журналів

1
1
1
7

4
4

4.

Участь в організаційних комітетах наукових конференцій

3

5.

Участь в експертних радах, журі

1

6.

Участь в спеціалізованих вчених радах

7.
8.

Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
Інше (вказати) Комісії

3

2.2. Список наукових заходів (надати повне пояснення наведених даних (вид, статус, тема
наукового заходу та дата проведення) у заданій послідовності):
Проведено наукових заходів (крім студентських)

Міжнародні конференції:
1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі» 28.05.21 https://lawconf.sspu.edu.ua/programs/11-programa-konferentsiji-2021-rik
2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний освітній простір в
умовах
цифрової
трансформації»
(Хорватія
–
Словенія)
https://law.sspu.edu.ua/news/176-uchast-u-iv-ij-mizhnarodnij-naukovo-praktichnijkonferentsiji-edinij-osvitnij-prostir-v-umovakh-tsifrovoji-transformatsiji
3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та
практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук» – 22-23 квітня
2021 (Чернігів) https://law.sspu.edu.ua/news/155-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferentsiya-aktualni-pitannya-teoriji-ta-praktiki-v-galuzi-prava-osviti-sotsialnikh-tapovedinkovikh-nauk-2021
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Всеукраїнські конференції:
1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Археологія північно-східної України: здобутки, сучасний стан та
перспективи»
11 лютого 2021 року м. Суми
Доповіді на секційному засіданні:
− Андрій Апаров – доктор юридичних наук, професор. Адміністративно-правове
забезпечення охорони археологічної спадщини
− Олена Іваній – кандидат педагогічних наук, доцент. Юридична відповідальність
за злочини у сфері охорони культурної та археологічної спадщини
− Андрій Кучук – доктор юридичних наук, професор. Археологічна спадщина як
аксіологічна складова українського права
2. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання
охорони праці та здоров’я збереження у галузі освіти» Семінар для вчителів
25-26.11.21
https://law.sspu.edu.ua/news/185-vseukrajinsku-aktsiyu-16-dniлузі
освітиv-proti-nasilstva-pochali-z-obgovorennya-z-vchitelyami-problemi-mobingu
Доповіді на секційному засіданні:
- Іваній Олена, кандидат педагогічних наук, доцент. «Мобінг: правові засоби
протидії».
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правнича освіта та
юридична клінічна практика» м. Дніпро, 8 грудня 2021 р.
Доповіді на секційному засіданні:
− Кучук А.М., доктор юридичних наук, доцент. Юридична клініка як соціально
спрямований інститут
− Іваній О.М., кандидат педагогічних наук, доцент. Діяльність юридичної клініки
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
здобутки та перспективи
− Чернадчук О.В., кандидат юридичних наук. Організаційно-правові аспекти
забезпечення функціонування юридичної клініки
− Мирославський С.В., кандидат юридичних наук, доцент. Роль викладача у
клінічній підготовці правників.
4. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання
методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах
розбудови сучасної школи» 25-26 березня 2021 р.
Модератор
Іваній Олена - кандидат педагогічних наук, доцент.
Доповідь на секційному засіданні:Практичні аспекти вивчення курсів
«Правознавства», «Громадянської освіти» в закладах освіти.
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Інтернет-конференції:
Всеукраїнська науково-практична конференція «Правнича освіта та юридична
клінічна практика» https://law.sspu.edu.ua/news/196-uchast-studentiv-klinitsistivu-vseukrajinskij-konferentsiji
Всеукраїнські семінари:
Науковий семінар «Права людини в епоху постмодерну»
10.12.21 https://law.sspu.edu.ua/news/199-prava-lyudini-v-epokhu-postmodernu-stalipredmetom-obgovorennya-na-naukovomu-seminari
Голова оргкомітету:
Іваній Олена, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.
Заступник голови оргкомітету:
Кучук Андрій, доктор юридичних наук, професор.
Члени оргкомітету:
Апаров Андрій – доктор юридичних наук, професор, адвокат
Мирославський Сергій – кандидат юридичних наук, керуючий партнер
Адвокатського об’єднання «КОРПУС ЮРІС»
Чернадчук Олександр – кандидат юридичних наук, член Ради адвокатів
Сумської області, голова комітету по захисту прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності
Доповіді на пленарних засіданняхі:
− Апаров Андрій – доктор юридичних наук, професор, адвокат. Забезпечення прав
суб’єктів господарських правовідносин
− Іваній Олена - кандидат педагогічних наук, доцент. Суб’єктивне юридичне право
в структурі освітніх правовідносин: загальна характеристика
− Кучук Андрій - доктор юридичних наук, професор. Постмодерн як фактор
переосмислення сутності людських прав
− Мирославський Сергій, кандидат юридичних наук, керуючий партнер
Адвокатського об’єднання «КОРПУС ЮРІС». Захист прав людини в цивільному
процесі: проблеми та напрями розв’язання
− Чернадчук Олександр, кандидат юридичних наук, член Ради адвокатів Сумської
області, голова комітету по захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності. Захист прав інтелектуальної власності : національний та
міжнародний аспекти.
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Круглі столи:
1. Всеукраїнський науковий круглий стіл «Правнича діяльність в умовах
правовладдя: проблеми та шляхи розв’язання», присвячений Дню юриста
07.10.21 https://law.sspu.edu.ua/news/181-kruglij-stil-pravnicha-diyalnist-v-umovakhpravovladdya-problemi-ta-shlyakhi-rozv-yazannya
2. Круглий стіл «Запобігання та протидія корупції», присвяченого Всеукраїнській
акції «16 днів проти насильства» м. Суми, 07 жовтня 2021 р.
3. Всеукраїнський круглий стіл «Конституція як акт установчої влади народу:
аксіологічний, онтологічний та гносеологічний виміри» 19.05.21
4. Регінольний круглий стіл «Інновації в правничій сфері як фактор формування
змісту освітніх компонентів» 12.05.2021.
5. Круглий стіл «Запобігання та протидія насильству» 30.11.21
https://law.sspu.edu.ua/news/186-kruglij-stil-zapobigannya-ta-protidiya-nasilstvu
6. Круглий стіл, присвячений подіям революції гідності 2013-2014 рр.
«Майдан: історія, здобутки, значення» 19 лютого 2021 року
Доповідь на пленарних засіданнях:
− Андрій Апаров – Адміністративно-правове забезпечення соціального захисту
постраждалих учасників революції гідності
− Андрій Кучук – Право народу на спротив в українських реаліях
− Олена Іваній – Вплив революції гідності на трансформацію правової культури в
бік європейських демократичних цінностей
7. Круглий стіл «Сьогодення та історико-культурна спадщина Сумщини» 29
січня 2021 року. м. Суми 29 січня 2021 року
Доповідь на пленарних засіданнях:
− Олена Іваній – Особливості проведення селянської реформи 1861 р. на Сумщині:
соціально-правові аспекти
Вебінар
1. Участь викладачів кафедри у вебінарі «Правила адвокатської етики:
дисциплінарна та судова практика»
− Мирославський Сергій, кандидат юридичних
Адвокатського об’єднання «КОРПУС ЮРІС».

наук,

керуючий

партнер

− Чернадчук Олександр, кандидат юридичних наук, член Ради адвокатів Сумської
області, голова комітету по захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності.
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Участь викладачів кафедри в організаційних комітетах наукових
конференцій:
1. Оргкомітет ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» 28 травня 2021, м.
Суми: к.п.н., доцент Іваній О.М., д.ю.н., професор Кучук А.М., д.ю.н., професор
Апаров А.М., к.ю.н., доцент Мирославський С.В., к.ю.н., ст. викладач Чернадчук
О.В.
2. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські
дослідження молодих учених» 22.04.21 м. Суми
Член оргкомітету: Іваній О. М.
Участь в організаційних комітетах круглих столів
1. «Запобігання та протидія корупції» присвяченого Всеукраїнській акції «16 днів
проти насильства» м. Суми, 07 жовтня 2021р. к.п.н., доцент Іваній О.М., д.ю.н.,
професор Кучук А.М.
2. «Запобігання та протидія насильству» 30.11.21: к.п.н., доцент Іваній О.М., д.ю.н.,
професор Кучук А.М., д.ю.н., професор Апаров А.М., к.ю.н., доцент
Мирославський С.В., к.ю.н., ст. викладач Чернадчук О.В.
3. 21 вересня – участь у міжнародному науковому круглому столі у Business School
PAR м. Пула (Хорватія) д.ю.н., професор Кучук А.М.
4. Науковий семінар «Права людини в епоху постмодерну» 10.12.21 к.п.н., доцент
Іваній О.М., д.ю.н., професор Кучук А.М., д.ю.н., професор Апаров А.М., к.ю.н.,
доцент Мирославський С.В., к.ю.н., ст. викладач Чернадчук О.В.

1.

2.
3.
4.

Участь в редколегіях наукових збірників, журналів
Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали
ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 28 травня 2021
р.).Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. 219с.
Журналу «Діктум Фактум» Державного університету інфраструктури та
технологій, м. Київ
Журналу
«Держава та регіони» серія «Право» Класичного приватного
університету, м. Запоріжжя
Журналу «Біоенергетика» Інституту біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України, м. Київ

Участь у комісіях
1. З питань дотримання біоетики при проведенні експериментальних досліджень.
2. Із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
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3. Фахова комісія зі спеціальності 081 Право про пере зарахування результатів
навчання у неформальній та інформальній освіті.
Експертиза конкурсних наукових проектів
Експертиза конкурсних наукових проектів обласного конкурсу наукових
проектів молодих вчених «Сумщина інноваційна 2021», присвяченого 25-й
річниці Конституції України та 30 річниці незалежності України
Проведено студентських наукових заходів
Круглі столи:
Круглий стіл «Запобігання та протидія корупції» присвяченого
Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» м. Суми, 07 жовтня 2021 р.
к.п.н., доц. Іваній О.М.
Студентські доповіді:
1. Козлова Єлизавета Визначення, види та прояви домашнього насильства
2. Мамалига Вікторія Інформаційне забезпечення протидії насильницьким
злочинам щодо дітей
3. Гудимов А.О., Охорона здоров’я здобувачів світи: стан і перспективи
удосконалення
4. Клещенко О.М., Захист прав освітян в умовах пандемії COVID-19
5. Лисянський Р., Соціальні права педагогічних та інших працівників освітніх
закладів у сфері охорони здоров’я
6. Черненко Б.Ю., Забезпечення права педагогічних працівників на житло
д.ю.н., проф. Кучук А.М.:
Ветошко Катерина, Причини та наслідки домашнього насильства
Єрофєєва В.С., Принцип рівності V. Принцип справедливості
Кравець В., Помилки в юридичному нормотворенні: шляхи усунення
Лукашенко С.О., Людська гідність як основа права
Садовий К.В., Пенітенціарні установи в установах дефіциту державного
бюджету
6. Сігалова Ю.О., Право в умовах суспільства епохи постмодерну:
герменевтичні роздуми.
1.
2.
3.
4.
5.
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Всеукраїнські семінари:
Науковий семінар «Права людини в епоху постмодерну»
10.12.21https://law.sspu.edu.ua/news/199-prava-lyudini-v-epokhu-postmodernu-stalipredmetom-obgovorennya-na-naukovomu-seminari
Студентські доповіді на пленарних засіданнях:
к.п.н., доц. Іваній О.М
Клещенко Олекесандр. Соціально-економічні права: особливості забезпечення
Гудимов Андрій. Забезпечення прав студентів в сучасних умовах
Лисянський Роман. Право людини на Інтернет: дійсність чи фікція?
Мамалига Вікторія. Право на справедливий суд: міжнародні стандарти та
українські реалії
5. Садовий К.В. Права людини четвертого покоління
6. Сігалова Юлія, студентка Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка. Заборона абортів через призму людських прав
7. Черненко Богдана. Особливості забезпечення права на захист репутації в
сучасних умовах
1.
2.
3.
4.

д.ю.н., проф. Кучук А.М.:
1. Батуринець Борис. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело
національного права
2. Ветошко Катерина. Імпліцитний характер приписів про людські права
3. Єрофєєва В.С. Право людини на здоров’я: поняття та сутність.
4. Кравець Владислав. Людські права: особливості інтерпретації змісту
5. Лукашенко Станіслав. Право на забуття як вимога сьогодення.
Конкурс студентських есе «Академічна доброчесність як вимога сучасної
університетської освіти» вересень 2021.
Конкурс студентських та учнівських наукових есе «Конституціоналізм:
вітчизняний та світовий досвід».
Тренінг на тему «Академічна доброчесність: правове регулювання, форми
недоброчесності та відповідальність за порушення академічної доброчесності»
вересень 2021
https://law.sspu.edu.ua/news/175-studenti-i-naukovo-pedagogichnipratsivniki-obgovorili-pitannya-zabezpechennya-akademichnoji-dobrochesnosti
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Участь наукового колективу кафедри в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих
вчених радах тощо:

№
з/п
1

1.

Учасники
(ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання)
2

Вид участі
(в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових
конференцій, експертних радах, журі,
спеціалізованих вчених радах тощо)

Дата участі

3

4

Іваній О.М.
к.п.н.,доц.,
Оргкомітет ІV Міжнародної науково-практичної
Кучук А.М.
конференції «Реалії та перспективи розбудови
д.ю.н., професор
правової держави в Україні та світі» 28 травня
Апаров А.М.
2021, м. Суми
28 травня 2021
д.ю.н., професор
Мирославський С.В.,
к.ю.н., доцент
Чернадчук О.В.
к.ю.н., ст.викладач
Іваній О.М.
ІХ
Всеукраїнська
науково-практична
к.п.н., доц.
конференція «Історико-філософські дослідження 22.04.2021
молодих учених» 22.04.21
Іваній О.М.
Оргкомітет Круглого столу «Запобігання та
к.п.н., доц.,
протидія корупції» присвяченого Всеукраїнській
Кучук А.М.
07 жовтня 2021
акції «16 днів проти насильства» м. Суми, 07
д.ю.н., професор
жовтня 2021
Іваній О.М.
к.п.н., доц.,
Кучук А.М.
д.ю.н., професор
Кучук А.М.
д.ю.н., професор
Іваній О.М.
к.п.н., доц.,
Кучук А.М.
д.ю.н., професор
Іваній О.М.
к.п.н., доцент
Кучук А.М.
д.ю.н., професор
Апаров А.М.
д.ю.н., проф.
Апаров А.М.
д.ю.н., проф.

Круглий стіл «Запобігання
насильству» 30.11.21

та

протидія

30.11.21

21 вересня – участь у міжнародному науковому
круглому столі у Business School PAR м. Пула 21 вересня 2021
(Хорватія
Науковий семінар «Права людини в епоху
постмодерну»
10.12.21
10.12.21
Редколегія збірника наукових праць Реалії та
перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі: матеріали ІV Міжнародної
28 травня 2021
науково-практичної конференції (м. Суми, 28
травня 2021 р.).Суми: Вид-во СумДПУ
імені А.С. Макаренка, 2021. 219с.
Член редакційної колегії журналу «Діктум
Фактум»
Державного
університету Протягом року
інфраструктури та технологій, м. Київ
Член
редакційної
колегії
журналу
«Біоенергетика»
Інституту біоенергетичних Протягом року
культур і цукрових буряків НААН України, м.
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Київ
Член редакційної колегії журналу «Держава та
регіони» серія «Право» Класичного приватного Протягом року
університету, м.Запоріжжя
1.Голова комісії з питань дотримання біоетики
при проведенні експериментальних досліджень.
Протягом року
2.Член Комісія з забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти.

Апаров А.М.
д.ю.н., проф.
Іваній О.М.
к.п.н., доцент
Іваній О.М.
к.п.н., доцент
Кучук А.М.
д.ю.н., професор
Кучук А.М.
д.ю.н., професор

Фахова комісія зі спеціальності 081 Право про
пере зарахування результатів навчання у Протягом року
неформальній та інформальній освіті
Експертиза конкурсних наукових проектів
обласного конкурсу наукових проектів молодих
вчених
«Сумщина
інноваційна
2021» 6 - проектів
присвяченого 25-й річниці Конституції України
та 30 річниці незалежності України

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ
Заходи, здійснені спільно із Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською
міською радою, іншими органами місцевого самоврядування, спрямовані на підвищення рівня
ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб у звітному періоді

№
з/
п

1

1.

2.

3

Документ,
в рамках
якого
здійснюється
співробітниц
тво, термін
його дії
4

Управління
молоді та
спорту
Сумської
ОДА та Center
for
Euroinitiatives
за підтримки
Європейськог
о
молодіжного
фонду

Участь у Живій
бібліотеці проєкту «Будь
активним» 25.02.21
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/141-prava-lyudini-pidchas-covid-19-u-sferiosviti-meditsinipodorozhej

Запрошення,
договір про
співпрацю з
Сумською
обласною
державною
адміністраці
єю

Підвищення обізнаності про права
людини у молодіжній сфері під час
Covid-19

Сумська
обласна
державна
адміністрація

Участь у проєкті
«Підвищення обізнаності
молоді про права людини
у молодіжній сфері як
відповідь на COVID-19 у
Сумській області», що
реалізується Center for

Запрошення,
договір про
співпрацю з
Сумською
обласною
державною
адміністраці

Перезарахування результатів
навчання в неформальній освіті

Назва
наукової
установипартнера
2

Форми співробітництва
(спільні структурні
підрозділи, тематика
досліджень, видавнича
діяльність)

Практичні результати від
співробітництва

5

12

Euroinitiatives
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/135-uchast-u-treninguprava-ta-diji-v-umovakhcovid-19
Сумська
міська рада

Сумський
міський Центр
дозвілля
молоді
Сумської
міської ради

Сумська
міська рада

Зарічний
районний суд
м. Суми

Сумський
науководослідний

Стажування здобувачів
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/150-stazhuvannyazdobuvachiv-u-sumskijmiskij-radi
Виробнича практика 4
курсу спеціальності 081
Право
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/147-pidsumkivirobnichoji-praktiki
Участь у симуляційній
грі «У шкурі депутата» у
рамках Програми
сприяння громадській
активності «Долучайся!»,
що фінансується
Агентством США з
міжнародного розвитку
(USAID) та здійснюється
Pact в Україні
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/136-simulyatsijna-grau-shkuri-deputata
Стажування студентів,
модельні судові
засідання, круглі столи,
тренінги, гостьові лекції
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/132-robocha-zustrichzi-stejkkholderami

єю

Зарахування в кадровий резерв
Сумської міської ради.
Залучення молоді до державотворчих
Запрошення
процесів, підвищення її громадської
активності та набуття необхідних
практичних знань, вмінь і навичок
Участь у створенні умов для
Договір про
самовизначення та самореалізації
співпрацю
молоді міста; організація змістовного
№358 від
дозвілля, культурологічних та
29.10.20,
освітніх заходів для молоді;
наказ про
підтримка молодіжних громадських
проходження
організацій; реалізація молодіжної
практики
політики в м. Суми

Запрошення

Популяризація в регіоні змісту
євроінтеграційних реформ.
Перезарахування кредитів у
неформальній освіті.
Програмні результати навчання,
важливі для майбутнього правника:
розширення кругозору, пошук нових
рішень, нестандартне мислення,
вміння працювати в команді,
саморозвиток, проактивність,
мультизадачність.

https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/149-gostova-lektsiyazaochnij-rozglyad-spraviu-tsivilnomu-protsesi

Договір про
співпрацю
№263 від
07.11.2016,
(безстрокови
й)

https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/152-gostova-lektsiyaponyattya-shlyubuporyadok-rozirvannyashlyubu
Стажування студентів,
науково-практичний
круглий стіл

Створення умов мотиваційного
практичного застосування знань,
умінь і навичок при інтегрованому
навчанні і надання можливості
здобувачам вищої освіти Сумського
регіону побачити результативність
своєї роботи
https://law.sspu.edu.ua/news/145modelne-sudove-zasidannya-yakpidvishchennya-yakosti-pidgotovkifakhivtsiv-ta-nalagodzhennyaefektivnoji-spivpratsi-studentiv-izsudom

Договір про
співпрацю
№14 від

Комплексний аналіз актуальних
проблем сучасної правової науки,
публікація наукових результатів
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експертнокриміналістич
ний центр
МВС України

Регіональний
центр
безоплатної
вторинної
правової
допомоги в
Сумській
області

Управління
патрульної
поліції в
Сумській
області

Школи м.
Суми та
Сумського
регіону

Рада адвокатів
Сумської
області.

Сумська
єпархія

https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/162-iv-mizhnarodnanaukovo-praktichnakonferentsiya-realiji-taperspektivi-rozbudovipravovoji-derzhavi-vukrajini-ta-sviti

30.01.20

правничих досліджень науковців та
практиків; обмін науковими
результатами, дослідницькими
проєктами та досвідом юристівпрактиків

Ознайомча практика
здобувачів вищої освіти
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/151-praktichnaskladova-pidgotovkimajbutnogo-pravnika

Договір про
співпрацю
№262 від
07.11.16
(безстрокови
й)

Аналіз практики правозастосування з
питань надання безоплатної правової
допомоги в Сумському регіоні для
наукових пошуків та використання
при роботі в Юридичній клініці
СумДПУ

Договір про
співпрацю

Презентація книги «Взаємодія поліції
та громади», виданої за підтримки
Canada-Ukraine Police Development
Project CUPDP
https://law.sspu.edu.ua/news/156prezentatsiya-knigi-vzaemodiyapolitsiji-ta-gromadi

Лист
Департамент
у освіти і
науки СМР
та угода про
співпрацю
Від 02.09.19

Популяризація серед молоді регіону
Конституції України у проєкті
«Вимріяна поколіннями»
Проведення флешмобу, конкурсу есе
та веб-квесту
(https://sites.google.com/view/ukrainek
vestsdpu).

Порядок
підвищення
кваліфікації
адвокатів

Сертифікат про підвищення
кваліфікації

Запрошення

Участь проф. Апарова А.М. та доц.
Іваній О.М. в обговоренні
документів, які розробляються
робочими групами проєкту
«Порозуміння»: «Тези до сталого
миру», «Глосарій: від конфлікту до
миру», «Практичне керівництво по
миротворенню в повсякденній
професійній діяльності
представників Церков і релігійних
організацій».
Рекомендації щодо миротворчого
потенціалу українських релігійних

Проєкти, заходи, акції,
квести, проведені в
Сумах, які зосереджені
на профілактичну роботу
у сфері безпеки
дорожнього руху,
протидії насильству,
протидії вживанню
наркотичних речовин,
пропаганди донорського
руху, здорового способу
життя тощо
Конкурс студентських та
учнівських наукових есе
«Конституціоналізм:
вітчизняний та світовий
досвід» і флешмоб
#знаюповажаю
Конституцію
Вебінар «Правила
адвокатської етики:
дисциплінарна та судова
практика» (Чернадчук
О.В., Мирославський
С.В.)
Участь у проєкті
«Порозуміння» за
фінансової підтримки
Міністерства
закордонних справ
Німеччини через IFA
(Інститут зовнішніх
відносин) у програмі
фінансування ZIVIK
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/194-uchast-u-proektiporozuminnya
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спільнот у співпраці з громадскістю
заради подолання поляризації
українського суспільства і розбудови
миру
Антикорупційний квест
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/193-mizhnarodnij-denborotbi-z-koruptsieyuvidznachiliantikoruptsijnim-kvestom
Інтелектуально-правова
гра «Важниця правова»
https://law.sspu.edu.ua/ne
ws/198-uchast-vintelektualno-pravovij-grivazhnitsya-pravova

КУ Сумська
гімназія №1
СМР

Договір про
співпрацю

Заходи спрямовані на підвищення
рівня правової освіти,
правосвідомості та толерантності
учнівської та студентської молоді
Сумщини

Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними та зарубіжними партнерами
(окремо по кожній країні) викласти за формою:
№
з/
п
1

Країн
а
партн
ер
2

Назва
наукової
установи
партнера
3

Форми
співробітництва

4

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництв
о, термін його
дії
5

Практичні результати від
співробітництва

6

Співробітництво із вітчизняними партнерами

1.

2.

Украї
на

Украї
на

Дніпропетр
овський
державний
університет
внутрішніх
справ
та
Всеукраїнс
ька
громадська
організація
«Асоціація
українськи
х
правників»
Науководослідні
експертнокриміналіст
ичні центри
МВС
України

VII міжнародний
саміт «Права
людини в умовах
сучасних
глобалізаційних
викликів»

Видавнича
діяльність

Меморандум
про співпрацю
від 10.03.20
https://law.sspu.
edu.ua/files/doc
uments/dogovor
y/01/dnpropetro
vskij_derzhavni
j_unv.pdf

Призове ІІІ місце за проєкт
«Національна безпека як
фундаментальна складова інтересів
людини, суспільства та держави»
https://law.sspu.edu.ua/news/159uchast-studentiv-u-mizhnarodnomusamiti-2

Договір про
співпрацю
№14 від
30.01.20

Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі:
матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Суми, 28
травня 2021 р.) Суми: Вид-во
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021.
Секція 9. С. 134-176
ISBN 978-966-698-311-7
https://lawconf.sspu.edu.ua/images/2021/05/zbirny
k_conf_2021.pdf
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Украї
на

Украї
на

1. США

2.

Грузі
я

Болга
рія

Меморандум
про співпрацю
Дніпропетр
Видавнича
від 10.03.20
овський
діяльність,
https://law.sspu.
державний
співорганізація
edu.ua/files/doc
університет наукових круглих
uments/dogovor
внутрішніх
столів,
y/01/dnpropetro
справ
конференцій
vskij_derzhavni
j_unv.pdf
Координато
ром
проектів
ОБСЄ в
Участь професорів Андрія Апарова,
Україні
Андрія Кучука, доцентів Олени
спільно з
Іваній та Сергія Мирославського в
юридичним
обговоренні питання практики ЄСПЛ
факультето
в контексті доступу до суду та роль
м
X Щорічний
судової
влади
у
забезпеченні
Львівськог
міжнародний
здійснення правосуддя та захисту
о
форум щодо
прав
людини
відповідно
до
національн
практики
Запрошення
Європейської конвенції з прав
ого
Європейського
людини; питання впливу пандемії
університет
суду з прав
COVID-19, у тому числі питання
у імені
людини
обов’язкової
вакцинації,
на
Івана
реалізацію та забезпечення прав
Франка,
людини; питання гендерної рівності
Верховним
та протидії домашньому насильству у
Судом та
світлі практики ЄСПЛ
Національн
ою школою
суддів
України
Співробітництво із міжнародними партнерами
Створення відеоролику «Я проти
Координато
Соціальний
торгівлі людьми»
р проєктів
проєкт «Працюй
Запрошення
https://law.sspu.edu.ua/news/131ОБСЄ в
безпечно»
uchast-u-proekti-obse-v-ukrajiniУкраїні
pratsyuj-bezpechno
Плани щодо
Меморандум про співпрацю у
програм обміну
науковій та освітній діяльності,
студентами та
розвитку
інноваційних
форм
викладачами в
навчально-виховного
процесу,
Батумський галузі наукових
організації спільних наукових та
державний
досліджень,
Меморандум науково-практичних заходів та подій
університет
реалізації
від 07.06.21
https://sspu.edu.ua/images/2021/docs/u
імені Шота
навчальноgody/Batumi_Shota_Rustaveli_State_U
Руставелі
наукових
niversity_Georgia_b73e6.pdf
проектів та
проведення
https://law.sspu.edu.ua/news/163спільних
dogovir-pro-spivpratsyu-z-batumskimпублічних лекцій
universitetom-imeni-shota-rustaveli
Варненськи
Міжнародна
Меморандум Перезарахування
результатів
й вільний літня школа для https://sspu.edu. навчання в неформальній освіті.
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університет
імені
Чорноризця
Храбра

Болга
рія,

Варна

Болга
рія

Варненськи
й вільний
університет
імені
Чорноризця
Храбра

Хорва
тія
Слове
нія
Хорва

Пульський
університет
імені Юрая
Добріле
Пульський

студентів «Права
людини та
економічне
співробітництво»

ua/images/2021
/docs/ugody/me
morandum_pro
_vzaemorozumi
nnya_dlya_akad
ХХ Літня наукова emichnogo_spi
сесія юридичного vrobitnictva_z_
факультету
varnenskim_vil
https://law.sspu.ed nim_universitet
u.ua/news/166om_chenorizec
sogodennya-ta_hrabr_vid_30_
perspektiviserpnya_2019_r
spivpratsi-zoku_92fc2.pdf
varnenskimuniversitetom

Сертифікат №BG 9519 / 27.06.21
Наукові семінари, тренінги, майстеркласи,
дискусії,
ділові
ігри,
практикуми та круглі столи, метою
яких
є:
підвищення
рівня
інтернаціоналізації та покращення
якості
міжнародного
науководослідницького
співробітництва;
залучення до кращих світових
освітніх практик; підвищення якості
освіти
у
відповідності
з
міжнародними
освітніми
стандартами;
підвищення
конкурентоспроможності студентів
на внутрішньому та міжнародному
ринку праці; професійний науковий
дискурс.

Міжнародне
Ознайомлення
з
глобальними
наукове
Запрошення
освітніми трендами розвитку науки
стажування
https://sspu.edu. та кращими світовими освітніми
«Інновації у сфері
ua/images/2021 практиками
вищої та
/docs/nakazy/st Сертифікат № С-10529 / 27.06.21 на
професійної
azhyvannija/zap 180 годин
освіти в умовах
roshennya_b6b https://law.sspu.edu.ua/news/167цифрової
7e.pdf
pidbito-pidsumki-mizhnarodnogoтрансформації»
naukovogo-stazhuvannya-v-bolgariji
(Іваній О.М.)
Наказ
https://sspu.edu.
ua/images/2021
/docs/nakazy/st
azhyvannija/nak
Міжнародна
az_stazhuvanny
академічна
a_vikladachiv_
Сертифікат
мобільність
bolgariya_8a04 https://sspu.edu.ua/images/2021/docs/na
(координатор
b.pdf
kazy/stazhyvannija/sertifikat_ivaniy_e4
програми Іваній
Програма
fdc.pdf
О.М.)
https://sspu.edu.
ua/images/2021
/docs/nakazy/st
azhyvannija/pro
grama_bolgpdf
_bee0f.pdf
Міжнародне
наукове
Запрошення
стажування
https://law.sspu.
Сертифікат на 150 годин.
«Єдиний освітній edu.ua/files/doc
простір в умовах uments/mobilni
Написання наукової роботи та її
цифрової
st/zaproshennya
публікація в виданні, що
трансформації»
_c8b8d.pdf
індексується Sсopus.
(Кучук А.М.)
Міжнародна
Наказ
Дослідження підготовки науковців в
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тія

Украї
на
Естон
ія
США

Поль
ща

Поль
ща

університет
імені Юрая
Добріле

академічна
мобільність
(Кучук А.М.,
координатор
програми Іваній
О.М.)

https://law.sspu.
edu.ua/files/doc
uments/mobilni
st/nakaz_05d79.
pdf
Програма
https://law.sspu.
edu.ua/files/doc
uments/mobilni
st/programa_ak
ademichnoyi_m
obilnosti_4e3da
.pdf

Цифрова
ГО
антикорупційнійн
«Антикору
а конференція за
пційний
фінансової
штаб»
підтримки
(Київ),
Європейського
Трансперен
Союзу і Black Sea
сі
Trust for Regional
Інтернешнл
Cooperation,
Естонія
проєкту German
(Таллінн)
Marshall Fund
США

Запрошення

Гостьова лекція
«The Role of
Legal
Communication in
Understanding
International Law»
(Joanna
Osiejewicz –
International Legal
Communication
Research Center,
PhD with
habilitation, ViceRector's Proxy for
International
Cooperation at the
University of
Warsaw, Poland)

Запрошення

Участь у
міжнародних
наукових заходах

Угода про
співпрацю
https://sspu.edu.
ua/images/2021
/docs/ugody/ESCIENCE_SPA
CE_respublika_
polscha_3cf30.p
df

Варшавськ
ий
університет

E-SCIENCE
SPACE

Європі та можливостей україноєвропейської наукової співпраці
Специфіка наукової підготовки.
Виступ на пленарному засіданні
Міжнародної конференції, написання
розділу до колективної міжнародної
монографії.

Дослідження проблем, пов’язаних з
корупцією в країнах ЦентральноСхідної
Європи
та
Східного
партнерства, які можна вирішити
цифровими засобами вже зараз, а
також
висвітлювалися
позиції
учасників щодо того, що може бути
зроблено кожною зі сторін у наявних
правових та соціальних умовах.
https://law.sspu.edu.ua/news/189uchast-studentiv-ta-vikladachiv-kafedriu-mizhnarodnij-tsifrovijantikoruptsijnij-konferentsiji

Публікаційна активність викладачів у
міжнародних
виданнях,
що
індексуються Sсopus та Web of
Science
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НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
№
з/п
1.
1.1
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Показники

Тези 21 = 2,6

Кількість опублікованих праць за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науководослідних робіт
з них, Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
з них,Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за
результатами конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них, переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
з них, переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них, Всеукраїнських олімпіад
з них, Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами
олімпіад, усього
з них переможці Всеукраїнських олімпіад
з них, переможці Міжнародних олімпіад
Кількість охоронних документів, отриманих за участю студентів
з них, самостійно студентами

Кількість
одиниць
21
4
1
3
4
1
3

Студенти-учасники конкурсів студентських науково-дослідних робіт:

1. Батуринець Б., Гудимов А., Клещенко О. (035 навчальна група) зайняли ІІІ
місце за результатами участі у VІІ Міжнародному студентському саміті
«Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» (м. Дніпро, 27-28
травня 2021 року).
2. Черненко Богдана зі спеціальності «Транспортні технології (за видами)»
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
https://law.sspu.edu.ua/news/154-vitaemo-z-peremogoyu-3
Опублікованих праць за участю студентів
Керівництво науковими студентськими роботами:
к.п.н., доц. Іваній О.М.
1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі» (28 травня 2021, м. Суми,
тези)
1. Дяченко Н.С. Становлення українського конституціоналізму за часів
Російської імперії у ХІХ та на початку ХХ ст.
2. Радченко Ю.О. Правовий статус учасників освітніх відносин в умовах
дистанційного навчання
3. Симоненко Є. І. Методологічні засади криміналістики
4. Стаценко О.О. Вища освіта як пріоритетний напрямок державної політики
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5. Черненко Б.Ю. Проблематика притягнення водіїв до адміністративної
відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху в
контексті європейської інтеграції України
6. Гаркавенко Ю.П. Проблеми інтеграції осіб з особливими освітніми потребами
7. Заговайло О.О. Проблеми реформування кримінально-процесуального
законодавства в світлі європейських стандартів
8. Кіпренко Ю.В. Концепт правової держави
9. Сребняк Д.В. Організація та контроль освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання
10.Іваній В.І. Місце цивільного договору у законодавстві
11.Степаненко Ю.С. Роль юридичних інновацій у правничій діяльності
12.Тараненко В. Адаптація до європейських освітянських критеріїв у контексті
загальноцивілізаційних трансформацій
д.ю.н., проф. Кучук А.М.:
1. Ветошко К. Виборчі системи та українські реалії.
2. Мамалига В. Вибори депутатів в контексті виборчих систем.
3. Сігалова Ю. Змішана виборча система як найоптимальніша для України.
2. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Черкаси, 19 берез.
2021 р.)
1. Ветошко К. Захист осіб, що порушили закон: спроба філософсько-правового
осмислення.
2. Мамалига В. Захист прав людей як загальний принцип.
3. Сігалова Ю. Право на захист як невід’ємне право.
3. I Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів та викладачів
закладів вищої освіти (м. Черкаси, 12 жовтня 2021 р.) - 1
1.Мамалига В. Обрання v. призначення суддів.
4.ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські
дослідження молодих учених» (22-23 квітня 2021 р., м. Суми) - 3
1. Ветошко К. Правовий захист суддів як фактор розбудови правової держави:
окремі зауваги.
2. Мамалига В. Грошова застава на виборах до органів публічної влади в
контексті правовладдя та приницу рівності.
3. Сігалова Ю. Недоторканність суддів: спроба осмислення.
5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правнича освіта та
юридична клінічна практика» м. Дніпро, 8 грудня 2021 р.
Студентські доповіді на пленарних засіданнях:
к.п.н., доц. Іваній О.М.
1. Батуринець Б.Д., Юридична клініка як форма навчання студентів
2. Клещенко О.М., Особливості функціонування юридичних клінік в умовах
пандемії
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3. Ветошко К.В., Функції юридичної клініки: загальна характеристика
4. Гудимов А.О.,Навчання в юридичній клініці як чинник формування правника
д.ю.н., проф. Кучук А.М.:
1. Лукашенко С.О.,Захист прав соціально вразливих верств юридичними
клініками
2. Мамалига В.В., Юридичний клінічний рух в Україні
3. Садовий К.В., Особливості навчання студентів в юридичній клініці
4. Сігалова Ю.О., Соціальна функція юридичних клінік.
Круглі столи:
6. Круглий стіл «Запобігання та протидія корупції» присвяченого
Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» м. Суми, 07 жовтня 2021 р.
к.п.н., доц. Іваній О.М.
Студентські доповіді на пленарних засіданнях:
1. Козлова Єлизавета Визначення, види та прояви домашнього насильства
2. Мамалига Вікторія Інформаційне забезпечення протидії насильницьким
злочинам щодо дітей
3. Гудимов А.О., Охорона здоров’я здобувачів світи: стан і перспективи
удосконалення
4. Клещенко О.М., Захист прав освітян в умовах пандемії COVID-19
5. Лисянський Р., Соціальні права педагогічних та інших працівників освітніх
закладів у сфері охорони здоров’я
6. Черненко Б.Ю., Забезпечення права педагогічних працівників на житло
д.ю.н., проф. Кучук А.М.:
1. Ветошко Катерина, Причини та наслідки домашнього насильства
2. Єрофєєва В.С., Принцип рівності V. Принцип справедливості
3. Кравець В., Помилки в юридичному нормотворенні: шляхи усунення
4. Лукашенко С.О., Людська гідність як основа права
5. Садовий К.В., Пенітенціарні установи в установах дефіциту державного
бюджету
6. Сігалова Ю.О., Право в умовах суспільства епохи постмодерну: герменевтичні
роздуми.
Всеукраїнські семінари:
7. Науковий семінар «Права людини в епоху постмодерну»
10.12.21https://law.sspu.edu.ua/news/199-prava-lyudini-v-epokhu-postmodernustalipredmetom-obgovorennya-na-naukovomu-seminari
Студентські доповіді на пленарних засіданнях:
к.п.н., доц. Іваній О.М

1.
2.
3.
4.

Клещенко Олекесандр. Соціально-економічні права: особливості забезпечення
Гудимов Андрій. Забезпечення прав студентів в сучасних умовах
Лисянський Роман. Право людини на Інтернет: дійсність чи фікція?
Мамалига Вікторія. Право на справедливий суд: міжнародні стандарти та
українські реалії
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5. .Садовий К.В. Права людини четвертого покоління
6. Сігалова Юлія, студентка Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка. Заборона абортів через призму людських прав
7. Черненко Богдана. Особливості забезпечення права на захист репутації в
сучасних умовах
д.ю.н., проф. Кучук А.М.:

1. Батуринець Борис. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело
національного права
2. Ветошко Катерина. Імпліцитний характер приписів про людські права
3. Єрофєєва В.С. Право людини на здоров’я: поняття та сутність.
4. Кравець Владислав. Людські права: особливості інтерпретації змісту
5. Лукашенко Станіслав. Право на забуття як вимога сьогодення.
1. Конкурс студентських есе «Академічна доброчесність як вимога сучасної
університетської освіти» вересень 2021.
2. Тренінг на тему «Академічна доброчесність: правове регулювання, форми
недоброчесності та відповідальність за порушення академічної доброчесності»
вересень 2021 https://law.sspu.edu.ua/news/175-studenti-i-naukovo-pedagogichnipratsivniki-obgovorili-pitannya-zabezpechennya-akademichnoji-dobrochesnosti
ПРОПОЗИЦІЇ
Вектор розвитку науково-дослідної роботи кафедри права та методики
викладання правознавства у 2022 році обумовлюється виконанням наукових розробок
у межах кафедральної теми ««Проблеми формування правової держави в Україні в
умовах глобалізації» (реєстраційний номер № 0120U100544). Провадження наукових
досліджень у межах цієї теми буде здійснюватися науково-педагогічними
працівниками кафедри з залученням здобувачів вищої освіти. Отримані результати
планується оприлюднити як у вітчизняних фахових виданнях, так і у зарубіжних
періодичних виданнях відповідного фаху, у тому числі й тих, що індексуються у
міжнародних базах.
Навесні 2022 року планується проведення щорічної міжнародної конференції за
тематикою правової держави, що дозволить апробувати отримані результати та
додатково залучити до фактичного матеріалу, на основі якого здійснюється
розроблення кафедральної теми, основні положення і висновки провідних українських
вчених, що займаються вказаною проблематикою.
Основні положення і висновки, що будуть отримані через розробку кафедральної теми
будуть впроваджені в освітній процес через окремі зміни змістовної складової
загальнотеоретичних правничих дисциплін.

