
КАФЕДРА ПРАВООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН  

Юридичний факультет



МІСІЯ КАФЕДРИ

Підготовка кваліфікованих фахівців у 

галузі правоохоронної діяльності, 

які  мають високі моральні та лідерські якості, 

є конкурентноздатними на ринку праці, 

ефективно здійснюють взаємодію в 

професійному, 

корпоративному та суспільному середовищі, 

є соціально мобільними та мають стійкий попит 

у працедавців



козинець ОЛЕНА ГАВРИЛІВНА

Завідувачка кафедри, канд. іст. наук, доцент

Коло наукових інт ересів:
історія держави і права, 

всесвітня історія, 
історія вчень про державу і 

право, філософія права

авторка понад
100 науково-методичних 

праць



МАРУЩАК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Канд. юрид. наук , доцент
авторка понад 

80 науково-методичних 
праць

Коло наукових інт ересів:
загальна теорія держави і 

права, права людини



НІТЧЕНКО АЛЛА ГРИГОРІВНА

Канд. іст. наук , доцент
авторка понад 

70 науково-методичних 
праць

Коло наукових інт ересів:
історія держави і права 

України, актуальні
проблеми конституційного 
права, громадянська освіта



СЕНЧЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Канд. юрид. наук, доцент
авторка понад

50 науково-методичних 
праць

Коло наукових інт ересів:
актуальні проблеми

кримінального
процесуального права



Черненок Максим Петрович

Канд. юрид. наук, доцент
автор понад 

10 науково-методичних 
праць

Коло наукових інт ересів:
питання боротьби зі 

злочинністю, застосування 

кримінально-виконавчого 

законодавства



ВЕРЕМІЄНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Старший викладач 
авторка понад 

40 науково-методичних 
праць

Коло наукових інт ересів:
міжнародне право, 
екологічне право, 

адміністративне право



ПУЗИРНИЙ  В’ЯЧЕСЛАВ ФЕОДОСІЙОВИЧ

Доктор юрид. наук , професор 

Викладач за сумісництвом

автор понад 
200 науково-методичних 

праць

Коло наукових інт ересів:
теоретичні та практичні

проблеми трудового, 

адміністративного та 

адміністративно-

процесуального

законодавства



Берднік Інна Володимирівна

Доктор юрид. наук , професор 

Викладачка за сумісництвом

авторка понад 
200 науково-методичних 

праць

Коло наукових інт ересів:
кримінальне право, 

кримінологія, кримінально
-правова охорона водних 

ресурсів



Головко Михайло Борисович

Канд. юрид. наук , доцент 

Викладач за сумісництвом

автор понад 60
науково-методичних 

праць

Коло наукових інт ересів:
кримінальне право, 

кримінологія



Кот Анна Андріївна

Лікар, викладачка за сумісництвом



Трухан Віктор Владиславович

Викладач за сумісництвом



ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА 
ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Професійно використовуємо інтерактивні 
форми та методи навчання

Видано понад 80 
методичних 

праць



НАУКОВА РОБОТА

Приймаємо активну участь у Всеукраїнських та 
Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, 

круглих столах 



КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ 
СТУДЕНТІВ

результатом роботи є написання тез доповідей, на 
Всеукраїнські та Міжнародні конференції, статей у фахові 

видання України з дисциплін кафедри



СТЕЙКХОЛДЕРИ

Управління Служби безпеки України в Чернігівській області
Чернігівська обласна прокуратура

Головне управління національної поліції в Чернігівській області
Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернігівській області

Управління поліції охорони в Чернігівській області
Департамент кіберполіції Національної поліції 

Управління патрульної поліції у Чернігівській області
Військова частина 3082 Національної гвардії України

Чернігівський зональний відділ Військової служби правопорядку



СТЕЙКХОЛДЕРИ

Регіональне управління Сил територіальної оборони «Північ»
Головне управління Державної фіскальної служби 

у Чернігівській області
Територіальне управління Служби судової охорони 

у Чернігівській області
Чернігівський відділ Київського науково-дослідного 

інституту судових експертиз
Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичним центр 

МВС України



СТЕЙКХОЛДЕРИ: ЗУСТРІЧІ, ЗАХОДИ



СТЕЙКХОЛДЕРИ: ЗУСТРІЧІ, ЗАХОДИ



Підготовка ЗВО за ОП здійснюється у
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ АУДИТОРІЇ З 

КРИМІНАЛІСТИКИ



В ЛАБОРАТОРІЇ З КІБЕРБЕЗПЕКИ



У ФІЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВЧОМУ 
КОМПЛЕКСІ «Юність»



Вогнева підготовка ЗВО за ОП 
здійснюється в 

учбових класах та стрілецькій галереї 
«Обласного стрілецько-спортивного 

клубу» Чернігівської обласної організації 
товариства сприяння обороні України



НА ІНТЕРАКТИВНОМУ СТРІЛЕЦЬКОМУ 
ТРЕНАЖЕРІ (ЛАЗЕРНИЙ ТИР) 

«Захисник Вітчизни»



Обов’язковий освітній компонент 
«Домедична допомога» забезпечено 

«Роботом-тренажером
«ТАРАС-М М1К»» (Серійний зразок 

№ И1-60-30419)



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА 
ПРАВОПРОСВІТНІ ЗАХОДИ

НПП кафедри та ЗВО проводять плідну профорієнтаційну роботу 
як в м. Чернігові, так і за його межами 



ПРОЄКТИ КАФЕДРИ
Міжнародні проєкти:

НПП кафедри та ЗВО приймають активну участь у міжнародних 
проєктах реалізованих університетом, зокрема:

- Together We Can! Advocacy Training, в рамках проєкту «Разом Ми –
Сила або як стати блогером», 2020 р.
- «NEW_MEDIA», 2020 р.
- «Інтерактивний марафон «Країна без корупції», 2021 р.
- Правозахисна програма для лідерів громад «Я-медіа», 2021-2022 рр.
- «Програма з розширення можливостей заради відновлення
порозуміння для лідерів громад в Україні «Мир у цифровий час», 2021-
2022 рр.



ПРОЄКТИ КАФЕДРИ
Бюджет участі:

2017 р., 2018р. – «Культурно-просвітницький центр для внутрішньо
переміщених осіб «Наша сила – в єдності»
2020 р., 2021 р. – «Культурно-просвітницький центр для вразливих в
ерств населення «Наша сила в єдності»



ЗАХОДИ

НПП кафедри у повсякденній роботі зі ЗВО
залучають їх до громадської роботи, а також проводять 

національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, 
громадсько-правове, моральне, етичне, естетичне та 

трудове виховання



ПОСЛУГИ КАФЕДРИ
✓ Проведення правової експертизи проектів нормативно-правових

актів місцевих органів державної влади та органів місцевого
самоврядування щодо їх відповідності Конституції України,
актам чинного законодавства України.

✓ Виступи, доповіді, презентацій з актуальних проблем
державотворення, чинного законодавства, юридичної практики.

✓ Проведення лекцій, практичних та тренінгових занять щодо
проблематики прав дитини в різних сферах життєдіяльності.

✓ Підготовка науково-популярних матеріалів (буклетів, постерів,
презентацій, статей, брошур, книг, радіо- передач) із
захисту прав людини.

✓ Консультування з проблем захисту інтелектуальної власності.
✓ Надання інформаційно-консультаційних послуг з розробки, запуску

та просуванню стартапів.
✓ Проведення тренінгів з розвитку креативного та критичного

мислення.
✓ Надання правових консультацій з питань застосування положень

кримінального права та екологічного законодавства.
✓ Проведення семінарів, тренінгів, стажування, підвищення

професійної компетентності, що не потребує отримання
відповідної ліцензії.



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

м. Чернігів, вул. Козацька, 1-а (корпус №8), каб.410.

+380462 66 52 41

+380 067 728 8636 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Електронна адреса: state_and_law@ukr.net


