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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри  

цивільно-правових дисциплін  

                                                                                       Олена УСТИМЕНКО 

                                                                            «15» грудня 2022 року 

 

ЗВІТ 

співкерівників студентського науково-практичного гуртка 

«Школа приватного права»  
за I півріччя 2022-2023 навчального року  

 
№

з/

п 

 

Дата 

 

Захід 

Лектор Позначка 

про 

виконання 

 1 20.09 Проведення організаційного засідання: 

Питання, які розглядались в рамках заходу: 

1. Презентація роботи гуртка «Школа приватного 

права» 

2. Обговорення організаційних питань щодо діяльності 

гуртка у поточному навчальному році. 

 

Засідання учасників гуртка відбулося о 15-30 год. на 

базі платформи відеоконференцій «Zoom». 

 

Завідувач кафедри 

цивільно-правових 

дисциплін 

Устименко О.А., 
Доцент кафедри 

цивільно-правових 

дисциплін 

Волощенко О.М.,  

Ст. викладач 

кафедри цивільно-

правових 

дисциплін  

Цибань А.А. 

 

 

Виконано 

(Додаток 1) 

 

 2 18.10 Майстер – клас на тему: «Значення свободи волі для 

принципів цивільного права». 

 

Засідання учасників гуртка відбулося о 15-30 год. на 

базі платформи відеоконференцій «Zoom» 

 

Савченко В.О., 
к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри 

цивільно-правових 

дисциплін  

юридичного 

факультету 

 

 

Виконано 

(Додаток 2) 

 3  25.10 Науково-методичний семінар на тему: «Правочин у 

римському приватному праві».  

 

Засідання учасників гуртка відбулося о 17.00 год. на базі 

платформи відеоконференцій «Zoom» 

 

Завідувач кафедри 

цивільно-правових 

дисциплін 

Устименко О.А.; 
Професор, 

касаційний адвокат 

Джованні Бранді 

Кордаско 

Сальмена 

(Кастовіларі, 

Італія) 

 

 

Виконано 

(Додаток 3) 

 4 15.11 Онлайн-засідання присвячене захисту наукової роботи 

на тему: «Моральні засади суспільства як загальна 

засада регулювання сімейних відносин». 

 

Студентка 3 курсу 

юридичного 

факультету ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

 

 

Виконано 

(Додаток 4) 
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Засідання учасників гуртка відбулося о 15-20 год. на 

базі платформи відеоконференцій «Zoom» 

Григорян Мері 

 5 22.11 Майстер - клас на тему: «Адвокатура сьогодення: 

питання і відповіді» 

 

Заключне засідання у першому півріччі 

Питання, які розглядались в рамках заходу: 

1. Підбиття підсумків роботи у першому півріччі. 

2.  Планування роботи у другому півріччі. 

 

Засідання учасників гуртка відбулося о 15-30 год. на 

базі платформи відеоконференцій «Zoom» 

Голова 

секретаріату Вищої 

кваліфікаційно-

дисциплінарної 

комісії адвокатури, 

адвокат 

Вовнюк Віктор 

Доцент кафедри 

цивільно-правових 

дисциплін 

Волощенко О.М.,  

Ст.викладач 

кафедри цивільно-

правових 

дисциплін  

Цибань А.А. 

 

 

Виконано 

(Додаток 5) 

 

 
Співкерівник 

гуртка «Школа приватного права», к.ю.н.,  

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

  Ольга ВОЛОЩЕНКО 

 

 

Співкерівник 

гуртка «Школа приватного права», к.ю.н.,  

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін  

  Артем ЦИБАНЬ 
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Додаток 1 
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Додаток 4 
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Додаток 5 

 

 

 
 

 

 


