
Студентська конференція онлайн в межах заходу 

Дні Науки 2020 року 

 
12 травня о 10.00 в межах заходу Дні науки 2020 року, через умови 

карантину, було дистанційно проведено секційне засідання студентів кафедри 

правознавства спеціальності 081 Право. Темою секції є «Актуальні проблеми 

розвитку законодавства України та практики його застосування».  

Використовуючи сучасні технології, а саме електронний додаток «Zoom», 

студенти та викладачі швидко пристосувалися до цієї технології та провели 

цікавий та пізнавальний захід.  

Керівником секції виступив: доктор юридичних наук, професор кафедри 

правознавства Юрій ФРОЛОВ. 

Секретарем секції був: кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства Олег КРУГЛОВ. 

Керівниками студентських тез були: к.ю.н., доц. Катерина ДУДОРОВА, 

к.політ.н., доц. Наталя ІВАНОВА, к.ю.н., доц. Олег КРУГЛОВ, к.п.н., доц. 

Володимир МИРОШНИЧЕНКО 

Слухаючи онлайн доповіді студентів, викладачі ставили цікаві питання, 

на які отримували розгорнуті, розумні відповіді, що говорить про рівень знань 

здобувачів вищої освіти. Але окрім викладачів свої актуальні, часом складні 

запитання ставили такі студенти. 

Серед виступаючих варто відзначити таких студентів: 

ШАПОВАЛ Юлія, здобувачка другого рівня вищої освіти 1 курсу 

магістратури, яка висвітлила тему «Визначення місця проживання дитини: 

боротьба зі стереотипами». 

САЛЬНІКОВА Дар’я, здобувачка першого рівня вищої освіти 4 курсу, яка 

детально розповіла про «Склад спадщини за цивільним законодавством 

України». 

ДУБІНІНА Юлія, здобувачка першого рівня вищої освіти 4 курсу, 

розповіла про «Конституційне право на свободу пересування та вибору місця 

проживання в контексті трудової міграції». 



ТАРАН Олена, здобувачка першого рівня вищої освіти 4 курсу, дослідила 

«Конституційне правосуддя України у контексті світових моделей 

конституційної юстиції». 

СЕНТЮШКІН Геннадій, здобувач першого рівня вищої освіти 3 курсу, 

доповідав про «Віднесення іноземців до складу територіальної громади». 

БУГАСОВА Маргарита, здобувачка першого рівня вищої освіти 2 курсу, 

доповідала про «Конституційне право на житло та проблеми бездомних в 

Україні». 

ЖУПІЙ Анастасія, здобувачка першого рівня вищої освіти 2 курсу, 

висвітлила тему «Конституційне право людини і громадянина на недоторканість 

житла». 

РУДНЄВА Наталя, здобувачка першого рівня вищої освіти 2 курсу, 

дослідила «Соціальний захисти дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського 

піклування». 

БУГАСОВА Маргарита, здобувачка першого рівня вищої освіти 2 курсу, 

обрала та розповідала тему «Соціально-правова допомога ВІЛ / СНІД – 

позитивним громадянам». 

Доповіді студентів були інформативні та цікаві. За результатами роботи 

секції найбільш актуальні та прогресивні були тези таких здобувачів вищої 

освіти: 

1. БУГАСОВА Маргарита, здобувачка першого рівня вищої освіти: ОС 

Бакалавр, 2пр групи. 

2. ТАРАН Олена, здобувачка першого рівня вищої освіти: ОС Бакалавр, 

4пр групи. 

3. ДУБІНІНА Юлія, здобувачка першого рівня вищої освіти: ОС 

Бакалавр, 4пр групи. 

Ось такі цікаві дистанційні «Дні науки 2020 року» та студентські доповіді 

на правничу тематику в умовах карантину. 

 

 

 



 

 

 


