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ПЛАН 

науково-дослідних та пізнавально-навчальних заходів  

юридичного та економічного факультетів  

ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» 

на 2022-2023 рр. 

 
№ 

п/п 

Назва заходу 

Ф
ак

у
л
ь
те

т
 Мета заходу та основні характеристики 

М
о
д
ер

ат
о
р
и

 

за
х
о
д
у

 

В
ід

п
о
в
і 

д
ал

ь
н

і 
 з

а 

за
л
у
ч
ен

н
я 

 

ст
у
д

ен
тс

ьк
о
ї 

м
о
л
о
д

і,
 

ф
ах

ів
ц

ів
, 

в
и

к
л
ад

ач
ів

, 

то
щ

о
 

П
ер

іо
д
 

п
р

о
в
ед

ен
н

я 

О
р

іє
н

та
ц

ія
 

н
а 

ау
д
и

то
р

ію
 

 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАХОДИ 

1 Навчальні візити студентів до 

освітніх центрів Верховної 

Ради України та ДІЯ.Бізнес  
 

юр.,

еко

н.  

Залучення талановитої, активної та 

патріотично налаштованої молоді до 

просвітницьких заходів в сфері діяльності 
Верховної Ради України та розбудови 

парламентаризму в Україні.  

Формування обізнаності студентства з 
практичними аспектами діяльності 

Губанова Т.О., 

Гавловський 

А.В.,  
Савенкова В.Г.  

Методичний відділ, 

куратори та фахові 

викладачі із 
навчальної 

дисципліни 

Протягом 

звітнього 

періоду 

Студенти 

юридичного 

факультету 1-4 
курсів.  



ДІЯ.Бізнес та інших освітніх центрів. 

2 Активізація роботи студентів 
з опублікування наукових 

статей та участі їх у 

міжнародних науково-

практичних конференціях 

юр., 
еко

н. 

Ціль – набути методологічно-практичних 
навичок по написанню наукових робіт. 

Оволодіння навичками пошуку наукової 

інформації (її обробки). Розуміння 

процедури написання наукових робіт та їх 
апробація під час виступів на 

конференціях та ін. Розвиток співпраці 

між молодими науковцями різних ЗВО 

Губанова Т.О., 
Губанов О.О.,  

Черненко О.А.  

Савенкова В.Г., 

Мікічурова О.В. 
, Гавловський 

А.В. 

Методичний відділ, 
куратори та фахові 

викладачі із 

навчальної 

дисципліни 

Протягом 
звітнього 

періоду 

Студенти 
юридичного та 

економічного 

факультетів 1-4 

курсів. 

3 Налагодження співпраці 
факультету з науково-

дослідними установами, 

іншими ЗВО щодо організації 

науково-дослідної роботи 
здобувачів вищої освіти 

 

юр. 
еко

н. 

Організація видання збірників наукових 
праць здобувачів вищої освіти в Коледжі.  

Співпраця між Коледжем та закладами 

фахової передвищої та  вищої освіти. 

Губанова Т.О. 
Гавловський 

А.В., Губанов 

О.О., Черненко 

О.А., Савенкова 
В.Г. 

Заступники 
директора  

Протягом 
звітнього 

періоду 

Студенти 
юридичного та 

економічного 

факультетів 1-4 

курсів. 

4 Співпраця з міжнародними 
студентськими асоціаціями та 

осередками 

юр. 
еко

н. 

Підписання меморандумів про співпрацю 
між Коледжем та міжнародними 

студентськими організаціями (ELSA Kyiv, 

AIESEC та ін.) 

Губанова Т.О. 
Гавловський 

А.В. 

Савенкова В.Г. 

Заступники 
директора  

Протягом 
звітнього 

періоду 

Студенти 
юридичного та 

економічного 

факультетів 1-4 

курсів. 

5 Проект “Юридичні ризики в 

місті” за співпрацею з 
юридичним факультетом 

Київського національного 

університету імені Тараса 
Шевченка 

юр. Дослідження основних правових ризиків 

в місті Києві, їх юридичний аналіз та 
вдосконалення процедур регулювання 

ключових напрямків регулювання міста 

(архітектура, комунальні сервіси, 
транспорт і т.д.) 

Безклубий І.А. 

 

Куратори та фахові 

викладачі із 
навчальної 

дисципліни 

Протягом 

звітнього 
періоду 

Студ. 2-4 курсів 

юридичного 
факультету 



6 GLOBAL MONEY WEEK 
 

 
ек. 

Участь у програмі заходів від 
Національного банку України. 

Відвідування екскурсій та перегляд 

тематичних відеороликів, виконання 

тестових та конкурсних проектних робіт у 
сфері підвищення фінансової грамотності 

серед студентів.  

Губанова Т.О., 
Мікічурова О.В. 

 

 

Куратори та фахові 
викладачі із 

навчальної 

дисципліни 

Протягом 
березня 

2022/2023 

р. 

Студ.: 2-4 курсів 
обох факультетів 

7 Науковий гурток (Практикум)  
«Молодий науковець» 

 

юр., 
ек. 

Передбачається проведення серед 
студентів методологічного та тактичного 

тренінгу із виступу на конференціях, 

відібрання найбільш прогресивних та 

актуальних тем для виступу на 
міжвузівському та міжнародному рівнях. 

Заслуховування думки фахівців, із 

врахуванням недоліків.   
  

Губанова Т.О., 
Савенкова В.Г., 

Павленко Л.А., 

Зінченко Р.Ю., 

Алєксєєнко О.П,  
Черненко О.А., 

Мікічурова О.В., 

представники 
юридичного 

факультету КНУ 

імені Тараса 
Шевченка. 

Заступник директора 
з наукової роботи та 

фахові викладачі із 

навчальної 

дисципліни 

Протягом 
року 

Студ.: 2-4 курсів 
обох факультетів 

напрямку ОКР 

«бакалавр», 

«молодший 
спеціаліст (2-4 

курс)» 

8 Підписання меморандумів 

про співпрацю з 

громадськими організаціями 
та професійними 

об’єднаннями у сфері права 

та фінансів 
 

юр.,

ек. 

Співпраця між Фінансово-правовим 

коледжем та громадськими організаціями 

і професійними об’єднаннями (Асоціація 
адвокатів України, Тренінговий центр 

прокурорів, юридичними фірмами та 

адвокатськими об’єднаннями)  

Губанова Т.О., 

Губанов О.О., 

Гавловський 
А.В. 

Заступники 

директора 

Протягом 

звітнього 

періоду 

Студенти 1-4 

курсів 

юридичного 
факультету, 

працівники 

коледжу 

9 Проведення онлайн лекцій за 

підтримки Уповноваженого 

Верховної Ради з прав 
людини. Право на безпечне 

для життя та здоров’я 

довкілля.   

юр., 

ек. 

Передбачається обговорення актуальних 

питань у сфері безпечного для життя та 

здоров’я довкілля. Представдення 
презентацій про основні права та 

обов’язки громадян у сфері екології, а 

також стимулювання проявів активної 

громадянської позиції у цьому питанні.  

Дем’яяненко 

М.Г.  

Тукало М.Д.  
Савенкова В.Г. 

Куратори та фахові 

викладачі із 

навчальної 
дисципліни 

Протягом 

навчальн

их 
семестрів   

Студ.: 3-4 курсів 

ю.факультету 

напрямку ОКР 
«бакалавр», 

«молодший 

спеціаліст (3 

курс)» 



10 Науковий гурток для 
студентів  

юр., 
ек. 

Ціль заходу – набути методологічно-
практичних навичок по написанню 

наукових робіт. Оволодіння навичками 

пошуку наукової інформації (її обробки). 

представники 
юридичного 

факультету 

КНУ, Савенкова 

В.Г.,  
Черненко О.А.., 

Гавловський 

А.В., Мікічурова 
О.В. 

Куратори   1 рази на 
2 місяці 

протягом 

усього 

звітнього 
періоду у 

форматі 

онлайн 

Студ.: 1-4 курсів 
юр.факультету 

напрямку ОКР 

«бакалавр», 

«молодший 
спеціаліст (2-3 

курс)» 

11 English Speaking Club. 

Майстер-клас «Говоримо та 

пишемо правильно», 
«Інноваційні технології 

навчання іноземним мовам 

професійного спрямування» 
Мови: українська/англійська 

 Ціль заходу – посилити професійне 

застосування української та іноземної 

мови, її застосування у практичній 
діяльності під час ділового спілкування, 

написання студентських робіт, 

використання словників, тощо. 

Кравченко К.Г., 

Маєвська Н.В., 

Щербань М.Т.,  

Куратори    Протягом 

року  

Студ.: 1- 4 

курсів 

юридичного та 
економічного 

факультетів 

12 Серія заходів зустрічей із 

представниками юридичної та 

економічної еліти та влади. 
Назва: «Навчання, як шлях до 

успіху» 

юр., 

ек. 

Ціль заходу – заохотити студентів до 

поставлення та досягнення цілей в житті; 

аналіз практичного досвіду кар’єрного 
зросту; знайомство з відомими постатями, 

тощо. Це повинно суттєво додати запалу 

для вивчення тих чи інших дисциплін, 
стимулювати студента до відвідання 

занять, дотримання дисципліни, тощо. 

 

Судді, 

прокурори, 

судді у відставці, 
слідчи ДБР, 

адвокати, 

практикуючі 
юристи, 

молодіжні 

амбасадори 

міжнародних 
організацій,  

Куратори  Протягом 

звітного 

періоду 

Студ.: 1- 4 

курсів юр. 

факультету 
напрямку ОКР 

«бакалавр», 

«молодший 
спеціаліст (1-3 

курс)» 

13 Навчально-методологічні 

екскурсії: Верховна Рада 
України; Конституційний Суд 

України; Верховний Суд 

України; Національний Банк 

України; Міністерство 
економіки України 

юр., 

ек.  
 

 

 

 
 

 

Ціль заходу – знайомство з роботою 

ключових державних профільних та 
фахових установ. 

Губанова Т.О., 

Мулянова Т.М,  
Дем’яненко 

М.Г., 

Тукало М.Д., 

Павленко Л.А., 
Гавловський 

А.В. 

Куратори   Протягом 

звітного 
періоду (в 

оффлайн 

та онлайн 

форматі) 

Студ.: 1-4 курсів 

юр. та ек. 
факультетів 

напрямку ОКР 

«бакалавр», 

«молодший 
спеціаліст (1-3 

курс)» 



 

14 Відвідування міжнародного 
економічного форуму (за 

підтримки Економічного 

факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка) 

ек. Ціль заходу- обговорення шляхів 
вдосконалення економіки України. 

Розширення здобутих знань, здобуття 

досвіду участі на публічних заходах, 
розширення наукового кругозору, 

знайомства із провідними вченими та 

практиками, тощо. 

Губанова Т.О., 
Савенкова В.Г., 

Гавловський 

А.В., Мікічурова 
О.В. 

 

Куратори Протягом 
звітного 

періоду 

Студ.: 1-4 курсів  
ек. факультету 

напрямку ОКР 

«бакалавр», 
«молодший 

спеціаліст (1-3 

курс)» 

15 Зовнішні науково-практичні 

заходи: міжнародні 
конференції, круглі столи, 

відкриті науково-практичні 

семінари, практикуми, 
зустрічі з правниками та 

економістами тощо. 

юр., 

ек.  
 

 

 

Ціль заходів – обговорення проблемних 

аспектів у праві, його вдосконалення 
шляхом дослідження та обговорення 

інноваційних підходів, розширення 

здобутих знань, здобуття досвіду участі 
на публічних заходах, розширення 

наукового кругозору, знайомства із 

провідними вченими та практиками, тощо 

Губанова Т.О., 

Савенкова В.Г., 
Черненко О.А., 

Гавловський 

А.В., Мікічурова 
О.В. 

 

 

 

Куратори та фахові 

викладачі із 
навчальної 

дисципліни 

Протягом 

звітного 
періоду 

Студ.: 1-4 курсів 

напрямку ОКР 
«бакалавр», ОК 

«молодший 

спеціаліст (1-3 
курс)» 

16 Науково-практична 

студентська конференція  

Фінансово-правового 
коледжу “Актуальні питання 

права та економіки: 

сучасність і перспективи 

розвитку” 

юр., 

ек. 

 
 

 

Ціль заходів – обговорення проблематики 

сучасних наукових досліджень та 

винесення пропозицій щодо 
удосконалення національного 

законодавства. 

Губанова Т.О., 

Савенкова В.Г., 

Черненко О.А,  
Лисенок О.В., 

Гавловський 

А.В. 

 
 

Куратори та фахові 

викладачі із 

навчальної 
дисципліни 

Березень-

квітень 

2022 року 

Студ.: 1-4 курсів 

напрямку ОКР 

«бакалавр», 
«молодший 

спеціаліст (1-3 

курс)» 

17 Цикл науково-практичних 

семінарів. 
Теми: 

1. Захист прав за 

національним та 

європейським правом: 
теоретично-правовий аспект. 

2. Сучасні проблеми 

фізичного виховання та 

юр, 

ек  
 

Ціль заходу – підвищення правової 

культури та правосвідомості студента, 
тощо. 

Ознайомлення студентів з правилами 

внутрішнього розпорядку в Коледжі 

(правила поведінки, заборона 
тютюнопаління та нецензурної лайки та 

ін.) 

Рибак О.А., 

Мулянова Т.М. 

Куратори Протягом 

звітного 
періоду 

Студенти усіх 

курсів юр. та 
екон. факультет. 



формування 
загальнолюдських цінностей 

студентської молоді. 

3. Основні напрями та 

проблеми протидії 
наркоманії. 

 

18 Підготовка до проходження 

навчальної та виробної 
практики 

1. Коли практика стає не 

тільки корисною, а й 
цікавою? 

2. Впровадження рольових 

навчальних ігор в освітній 
процес підготовки майбутніх 

економістів і юристів. 

3. Способи поєднання 

теоретичного навчання з 
практичною діяльністю: 

інтеграція вищої юридичної 

та економічної освіти з 
практикою. 

юр, 

ек  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ціль заходу –  перехідний – від 

навчального до практичного – адаптувати 
студентів до проходження практики та 

застосування ними здобутих знань та 

навичок у практичній діяльності 
майбутнього юриста/економіста. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Телесніцький 

Г.Н., 
Павленко Л.А., 

Он-лайн 

практика- 
Дем’яненко М.Г. 

 

Куратори Протягом 

звітного 
періоду 

Студенти 

відповідних 
курсів  

19 

 

 
 

 

20 

ХVІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Шевченківська весна 2022»  

 

ХІІ Mіжнародна науково-
практична конференція 

«Грудневі читання 2022». 

 

ек 

 

 

 

ек 

Ціль заходу – обговорення проблемних 

аспектів економіки. 

 
 

 

Ціль заходу- обговорення шляхів 
вдосконалення економіки України. 

Розширення здобутих знань, здобуття 

досвіду участі на публічних заходах, 
розширення наукового кругозору, 

знайомства із провідними вченими та 

практиками, тощо. 

Губанова Т.О., 

Мікічурова О.В., 

Калінько І.В. 
 

Губанова Т.О., 

Мікічурова О.В., 
Калінько І.В. 

 

Куратори та 

викладачі 

економічних 
дисциплін 

 

Куратори та 
викладачі 

економічних 

дисциплін 

Березень- 

квітень 

2022 року 

 

Грудень 

2022 року 

 

 

Студ.: 1-4 курсів 

економічного 

факультету 
 

 

Студ.: 1-4 курсів 
економічного 

факультету 



 

СПОРТИВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

 

1. Змагання із футболу, 

амреслінгу (пережимання на 
руках).  

юр, 

ек  
 

 

 

Мета заходу – залучення студентів до 

спорту. Ціль – виявити переможця, його 
заохочення. 

Биба Н.В. Куратори Початок 

травня 
2021 р. 

Студ.: 1- 4 

курсів обох 
факультетів 

2. Змагання із шахів юр, 
ек  

 

Мета заходу – залучення студентів до гри 
у шахи. Ціль – виявити переможця, 

заохочення до гри; вироблення та 

посилення  швидкого та логічного 
мислення у студентів. 

Мулянова. Т.М. Куратори Березнь-
квітень 

2022 р. 

Студ.: 1- 4 
курсів обох 

факультетів 

3. Екскурсії: музеї, виставки, 

інші заходи 

юр, 

ек  

 
 

Ціль заходу – підвищення естетичної та 

духовної культури студента. 

Мулянова Т.М. 

Дем’яненко М.Г. 

Куратори Протягом 

звітного 

періоду 

Студ.: 1- 4 

курсів обох 

факультетів 

4. Творчий вечір поезії та 

культури: «Коледж 
талановитий»   

юр, 

ек  
 

 

 

 

Ціль заходу –   виявити та оцінити 

талановитих студентів, чи то їх групи на 
предмет авторства – віршів, їх читання,  

пісень, музичних композицій, постановка 

та відображення сценічних образів, тощо. 

Мулянова Т.М., 

Шурин О.А.,  
Паримська М.М. 

  

 

Куратори Протягом 

звітного 
періоду 

Студ.: 1- 4 

курсів обох 
факультетів 

5. Участь у спортивних 

змаганнях “Спартакіада” 

юр, 

ек  

 

 

Ціль – залучення студентів до 

спортивного стилю життя. Рекламація 

здорового способу життя.   

Биба Н.В.,  

Шурин О.А.  

Куратори Протягом 

звітного 

періоду 

Студ.: 1- 4 

курсів обох 

факультетів 

6. Науково-пізнавальна ГРА 

«ЩО? ДЕ? КОЛИ?» 

юр, 

ек  

 

Мета – розкрити пізнавальні аспекти 

діяльності студента. 

Мулянова. Т.М. Куратори Травень  

2022 р. 

Студ.: 1- 4 

курсів обох 

факультетів 
 

7. Творче змагання “Моя 

прекрасна група” 

юр,  

ек. 

Мета – пізнавально-розважальний захід 

для визначення найбільш згуртованішої 

групи.  

Шурин О.А.,  

Паримська М.М. 

Куратори Жовтень- 

грудень 

2022-2023 
р. 

Студ.: 1- 4 

курсів обох 

факультетів 



8. Заходи, присвячені 
святкуванню Дня юриста, 

Дню Коледжа, Міжнародного 

дня студентів та ін. 

юр,  
ек. 

Мета заходу – залучення студентів до 
спільного дозвілля. Ціль –підвищити 

рівень комунікації між студентами.  

Шурин О.А.,  
Паримська М.М. 

Куратори Протягом 
2022-2023 

р. 

Студ.: 1- 4 
курсів обох 

факультетів 

 

 

 

 

Заступник директора з навчально-методичної роботи  

ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»                                                                                                                                   Т.М. Мулянова 

 

Заступник директора з наукової роботи  

ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»  

                                                                                                                                                                                                             В.Г. Савенкова  

 

 

 


