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Орган�зована дистанц�йна робота з навчальних
дисципл�н: "Теор�я держави � права" � "Істор�я
пол�тичних та правових вчень"; для цього

використовуються так� платформи, як Moodle, Teams,

Facebook, Viber, Messendger, за допомогою яких зг�дно з
тимчасовим розкладом проводяться лекц�ї та

сем�нарськ� заняття з цих навчальних дисципл�н. 

П�дготовлен� та в�дправлен� студентам для виконання й
використання письмов� завдання-тести для

сем�нарських занять й самост�йної роботи; електронн�й
мультимед�йний п�дручник з "Теор�ї держави � права"

та електронн� мультимед�йн� презентац�ї ус�х лекц�й з
"Істор�ї пол�тичних � правових вчень"; 

 У пост�йному онлайн режим� проводяться дискус�йн�
зас�дання студентського наукового товариства з

проблем держави � права.  Ус�м студентам першого
курсу ОП “М�жнародне право” було роз�слано

електронний вар�ант авторських п�дручник�в з теор�ї
держави � права та �стор�ї пол�тичних � правових вчень,

як� ними використовуються.

БІЛАС ІВАН
ГРИГОРОВИЧ

 

Завідувач кафедри порівняльного і

європейського права

В�дгуки студент�в
"Ми д�йсно вдячн� Іванов� Григоровичу за п�дтримку нашої

групи в навчальному план� в такий складний час.

Надзвичайно ц�кав�, як завжди, лекц�ї, в таких умовах, як� ми
їх маємо, допомагають нам усв�домити ц�нн�сть живого
сп�лкування, й, само собою, не втрачати ц�нний час та не

лишитися позаду в план� здобуття необх�дних для
спец�альност� знань. Нам подобається те, що можна прямо

п�д час подання матер�алу поставити запитання, що
ц�кавлять нас � отримувати в�дпов�дь, що породжує
можлив�сть дискутувати, поглинати свої знання �

докопуватись таки до �стини. 

Неможливо переоц�нити користь наданих теоретичних
матер�ал�в у вигляд� електронних п�дручник�в з ТДП та ІППВ,

що дозволяють зд�йснювати як�сну п�дготовку до сем�нар�в, а
також МКР, яка незабаром в�дбудеться, та й просто

роз'яснювати складний матер�ал для себе. 

Спасиб� Івану Григоровичу за розум�ння � за допомогу! "

 



МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 



СМИРНОВА 
КСЕНІЯ

ВОЛОДИМИРІВНА

Проводить заняття з� студентами на платформ� E-

learning IIR, де викладен� лекц�йн� та додатков�
матер�али. 

Для І курсу маг�стратури проводяться заняття в
Google Classroom, де викладаються в�деоматер�али,

лекц�йн� та додатков� матер�али. 

На 2 курс� англомовного бакалавр�ату лекц�йн�
заняття проводяться в Zoom (кожного тижня), для їх

самост�йної роботи  на платформ� E-learning

викладен� додатков� матер�али

 

Професор кафедри порівняльного і

європейського права

Робота з
іноземними
студентами



ШПАКОВИЧ
ОЛЬГА

МИКОЛАЇВНА

 

Професор кафедри порівняльного і європейського

права

На платформ� Moodle  розм�щен� вс� робоч� навчальн� програми, лекц�ї та
контрольн� питання, над�сланн� самост�йн� роботи  з дисципл�н в�дпов�дно до

навантаження 

В Оф�с� 365, на платформ� Teams проводяться вс� on-line лекц�ї та сем�нари
в�дпов�дно до розкладу занять, в�дбувається запис вс�х лекц�й та сем�нар�в, з
подальшим їх розм�щенням в Stream, де їх можна передивитися для б�льш

як�сного засвоєння матер�алу
Додатков� матер�али, як� неможливо розм�стити на платформ� Moodle та Teams

- розм�щен� на особистому сайт� – shpakovych.kiev.ua

 В�дгуки студент�в
"Загалом наш навчальний процес у дистанц�йних умовах досить сприятливий!

Граф�к є б�льш зручним, н�ж зазвичай, адже не треба прокидатися рано вранц�, щоб
встигнути на пари! Вдячн� Ольз� Миколаївн� за створення власного сайту з� своїми
лекц�ями та проведення зм�стовних лекц�й онлайн, як� можна переглянути в запис�
та як� допомагають нам працювати з �нформац�єю у найб�льш зручний для нас час"

(2 МП)

"Наш курс приємно здивований р�внем д�джитал�зац�ї � оперативн�стю переходу до
роботи в онлайн режим�. Teams виявилася найзручн�шою платформою. Було б чудово,

якби ус� �нш� предмети також проводилися на н�й. Хоча треба зауважити, що у Teams

�нод� виникає проблема, коли викладач розпочав урок, а пов�домлення про це або
посилання на нього не з'являється у деяких студент�в. Тому вони не можуть

приєднатися до заняття" (3 МП)



ВЛЯЛЬКО ІЛЛЯ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

Проводить лекц�ї та сем�нарськ� заняття з використанням програми Microsoft

Teams в�дпов�дно до нового розкладу. Були сформован� в�дпов�дн� групи у ц�й
програм� Teams. Заняття проводяться з таких дисципл�н: Істор�я пол�тичних та
правових вчень (МП 1 курс, англ.м.), Пор�вняльне крим�нальне право � процес
(МП 2 курс, англ.м.), Економ�чне право ЄС, Методолог�я наукових досл�джень в
галуз� європейського права, Пор�вняльне та м�жнародне податкове право (МП 5

курс, Європейське б�знесове право, англ.м.), Правове регулювання державних
закуп�вель в Євросоюз� (МП 5 курс, Європейське право), Право Європейського

союзу (МП 2 курс, 2 групи, сем�нарськ� заняття – тут виконан� ран�ше студентами
самост�йн� роботи над�йшли впорядковано на е-мейл викладача для їх

оц�нювання).

На платформ� https://e-learning.iir.edu.ua  тобто, Moodle розм�щен� вс� в�дпов�дн�
навчальн� програми, лекц�ї та завдання. Студенти надсилають виконан�

завдання щодо самост�йних роб�т або контрольних питань через платформу
Moodle. 

Отриман� студентами бали заносяться до он-лайн журналу оц�нок на https://e-

learning.iir.edu.ua Moodle та в�дпов�дно студенти з ними ознайомлюються.

Доцент кафедри порівняльного і

європейського права



ГОНЧАРУК ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
Доцент кафедри порівняльного і європейського

права

Працює з� студентами 1 та 2 курс�в ОП “М�жнародне право” з використанням платформи Microsoft Teams. 

Проводяться лекц�йн� заняття, сем�нари та онлайн-консультац�ї з навчальних дисципл�н “Римське право”,

“Пор�вняльний адм�н�стративний процес”, “Пор�вняльне крим�нальне право”.  На онлайн-лекц�ях  завжди
присутн� б�льше 70 студент�в.

 



ЛИСЕНКО ОЛЕНА
МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри порівняльного і європейського

права

Проводить лекц�ї та сем�нарськ� заняття з використанням
платформи Teams..

24.04.2020 було проведено лекц�ю з дисципл�ни "Пор�вняльне
конституц�йне право". Також студенти отримують завдання для

написання творчих та самост�йних роб�т, як� надсилають на
платформу Moodle для оц�нювання.

 Отриман� студентами бали виставляються  в журнал  оц�нок
Moodle та Журнал обл�ку поточної усп�шност� студент�в.

 

В�дгуки студент�в
"Дуже ц�кава лекц�я! Дякуємо за можлив�сть отримувати нову

�нформац�ю онлайн!!!"

"Дякую, Олено Миколаївно! Було дуже ц�каво, корисно й
�нформативно, як завжди"

"Щиро дякую Вам за лекц�ю та можлив�сть дискус�ї! Все було
зрозум�ло та дуже зм�стовно"!!!

(Студенти І курсу МП)



На платформі Moodle розміщені всі необхідні матеріали з
навчальної дисципліни «Comparative Municipal Law» для
студентів 1 року навчання ОП “International Law/ Міжнародне
право” англійською мовою навчання та навчальної
дисципліни «Приватне право ЄС» для студентів 1 курсу
магістратури ОП “Міжнародне право”. 
Викладені всі теми лекцій, контрольні питання, завдання до
семінарських занять, надісланні самостійні роботи з дисциплін
відповідно до навантаження. 
Лекційні заняття, семінари та онлайн-консультації проводяться
за допомогою Skype та Zoom. Також завдяки e-mail листуванню
студенти забезпечуються додатковими необхідними
матеріалами задля самостійної підготовки та виконання
дистанційних завдань.

ПОПКО ВАДИМ
ВІКТОРОВИЧ

Доцент кафедри порівняльного і

європейського права

Відгуки студентів
 



БЕНЕДИК ЯНА
СТЕПАНІВНА
Асистент кафедри
порівняльного і

європейського права

Проводить сем�нарськ� заняття на 1 курс�
ОП “М�жнародне право” з дисципл�н

“Істор�я пол�тичних � правових вчень”,

“Пор�вняльне конституц�йне право”,

використовуючи платформу Microsoft

Teams.

 Сем�нарськ� заняття з дисципл�ни
“Пор�вняльне соц�альне � трудове право
країн св�ту” проводяться з� студентами  2

курсу ОП “М�жнародн� в�дносини, сусп�льн�
комун�кац�ї та рег�ональн� студ�ї” на

платформ� Zoom.

СВЯТУН ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА

 Доцент кафедри
порівняльного і

європейського права

Проводить сем�нарськ� заняття на 1 курс� ОП
“М�жнародне право” з дисципл�н “Істор�я

пол�тичних � правових вчень”, “Пор�вняльне
конституц�йне право”, використовуючи

платформу Microsoft Teams.

 Сем�нарськ� заняття з дисципл�ни
“Пор�вняльне соц�альне � трудове право країн
св�ту” проводяться з� студентами  2 курсу ОП
“М�жнародн� в�дносини, сусп�льн� комун�кац�ї

та рег�ональн� студ�ї” на платформ� Zoom.



ФЕДОРОВА АЛЛА
ЛЕОНДІВНА

 

Доцент кафедри порівняльного і європейського

права

Проводить лекц�йн� та сем�нарськ� заняття з дисципл�ни
«Ун�версальн� та рег�ональн� системи захисту прав людини» та

«Трудове � соц�альне право ЄС» в онлайн в�деорежим� за
допомогою створених  групових бес�д у Skype

У групов� чати та на  електронну пошту студент�в 

в�дправляються завдання, презентац�ї для лекц�й, додатковий
матер�ал та в�деоматер�али

15 кв�тня  у рамках Проекту Ради Європи "Розвиток соц�альних
прав людини як ключовий фактор сталої демократ�ї в Україн�"

було проведено 2-х годинну лекц�ю на тему «Європейська
соц�альна харт�я та її �мплементац�я в Україн�», участь в як�й

взяли як студенти 4 курсу МП спец�ал�зац�ї Європейське право,

маг�стри Європейського б�знесового права, так � викладач� з
�нших навчальних заклад�в, адвокати, правозахисники,

представники неурядових орган�зац�й, громадського сектору.

Повну верс�ю лекц�ї можна подивитися за посиланням
https://bluejeans.com/s/9_t8B

16 кв�тня з дисципл�ни "Ун�версальн� та рег�ональн� системи
захисту прав людини" було проведено в�дкриту лекц�ю на тему

"Захист прав людини в рамках ООН», за допомогою наданого
заздалег�дь л�нку на групу  у Skype 


