
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Лекторіум «ПРАВОПРОСВІТНИТВО» 

 

Дати проведення: з 19 по 25 травня 2021 року. 

Організатори: Рада молодих вчених Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Рада молодих вчених при Харківській 

обласній державній адміністрації. 

Партнери: Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки 

України. 

Мета заходу: підвищення правової культури та сприяння формуванню 

громадянського суспільства в Україні. Основними завданнями є формування 

уявлення слухачів вищої освіти про організацію державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні; ознайомлення з важливістю функціонування 

демократичних інститутів, зокрема, інституту виборів; сприяння захисту від 

будь-яких проявів булінгу та домашнього насильства; ознайомлення слухачів 

із поняттям та шляхами врегулювання конфлікту інтересів. 

Цільова аудиторія: здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) та третього (наукового) рівнів вищої освіти та інші 

зацікавлені учасники. 

Формат: лекції в он-лайн режимі (за активним посиланням ZOOM). 

Спікери: 

1) Чиркін Антон Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, 

асистент кафедри державного будівництва 

Тематика: «Загальні засади місцевого самоврядування в Україні»   

2) Кулик Катерина Дмитрівна, кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права  

Тематика: «Конфлікт інтересів: запобігання та врегулювання», «Булінг: 

протидія та запобігання» 

3) Сметаніна Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права  

Тематика: «Запобігання домашньому насильству»  

4) Романюк Павло Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри конституційного права України  

Тематика: «Важливість вибору у демократичному суспільстві»  

5) Муртіщева Аліна Олександрівна, кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри державного будівництва 

Тематика: «Публічна влада в Україні»  

 

Контакти: Муртіщева Аліна Олександрівна, голова Ради молодих 

вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого  

Tел.  +38 (050) 975 29 40)  

E-mail a.o.murtischeva@nlu.edu.ua  

Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001963119657  

  

mailto:a.o.murtischeva@nlu.edu.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001963119657


Програма заходу 

 

o 19 травня 2021 року о 15 годині  

«ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ» 

https://us04web.zoom.us/j/5108347853?pwd=aGtlMHB5dGplVGJ6V3VkRjR2eH

B1QT09  

 

o 20 травня 2021 року о 14 годині 

«КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ» 

https://us02web.zoom.us/j/84899664332?pwd=NFpDRkQrbUkweTZLZ3o3b0Q3b

FJNUT09  

 

o 21 травня 2021 року о 14 годині 

«БУЛІНГ: ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ» 

https://us02web.zoom.us/j/84899664332?pwd=NFpDRkQrbUkweTZLZ3o3b0Q3b

FJNUT09  

 

o 21 травня 2021 року о 15 годині 

«ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ» 

https://us02web.zoom.us/j/4187554661  

 

 

o 24 травня 2021 року о 14 годині 

«ВАЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 

https://us02web.zoom.us/j/89792984401?pwd=ZDVWdEhPSUNVU1VVKytvS25

qWmtlUT09  

 

o 25 травня 2021 року о 15 годині 

«ПУБЛІЧНА ВЛАДА В УКРАЇНІ» 

https://us04web.zoom.us/j/77214430815?pwd=N1hYZ2ZIRGZsSDRPb0thcllQVH

I4UT09  

 

 

 

Сторінка Ради молодих вчених Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого у мережі Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/178535566270740 

Сторінка Ради молодих вчених Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого на сайті Університету: 

https://new.nlu.edu.ua/pidrozdily/rada-molodyh-vchenyh/ 
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