
Кафедра публічної політики

 Місце проведення: вул. Академіка Ромоданова, 12/2,
конференц-зал 314.  
Час та форма проведення — за окремим розкладом,
форма — онлайн.

З и м о в а   н а у к о в а   ш к о л а

програма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Кафедра службового та медичного права

Правове та соціально-психологічне
забезпечення діяльності державних
службовців в умовах воєнного стану

 13–17.02.
2023



Організатор — кафедра публічної політики
Навчально-наукового інституту публічного управління
та державної служби (ННІ ПУДС) Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Співорганізатор — кафедра службового та медичного
права Навчально-наукового інституту права (ННІП)
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Мета — підвищення рівня правової та соціально-
психологічної готовності аспірантів і студентів до
виконання завдань у сфері публічного управління та
адміністрування; формування та розвиток життєво
необхідних, професійних компетентностей через
проєктну, творчу та ситуативно-модельну діяльність у
межах навчально-тренінгових програм.

З и м о в а   н а у к о в а   ш к о л а

програма

 Правове та соціально-психологічне забезпечення
діяльності державних службовців в умовах воєнного стану



 

         
Понеділок, 13 лютого 2023 року 

 
11.30-
12.00 

 
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (ОНЛАЙН) 
Посилання:  https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1 
Ідентифікатор конференції: 725 9054 6661   
Код конференції: vQ1Xbz 

12.00-
12.30 

 
ВІДКРИТТЯ  ЗИМОВОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ  

Лариса КОМАХА, директорка Навцально-наукового інституту публіцного 
управління та державної служби Київського начіонального університету імені 
Тараса Шевценка, докторка філософських наук, професорка, Заслужений 
прачівник освіти України; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наталія АЛЮШИНА, Голова Начіонального агентства України з питань державної 
служби, кандидатка психологіцних наук, дочентка; 
Наталія КОРЧАК, докторка юридицних наук, дочентка, завідувацка кафедри 
публіцної політики Навцально-наукового інституту публіцного управління та 
державної служби, Заслужений юрист України; 
Анатолій БЕРЛАЧ, доктор юридицних наук, професор, завідувац кафедри 
службового та медицного права Навцально-наукового інституту права, 
Заслужений юрист України 

 
12.30 -
13.30 

ТЕМАТИЧНА ЗУСТРІЧ  
  «Зміни в організачії державної служби в умовах воєнного стану: 

історико-правовий погляд» 

Модераторка – Іванна МАЦЕЛЮХ, докторка юридицних наук, дочентка, 
дочентка кафедри службового та медицного права Навцально-наукового 
інституту права 
Посилання:  
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1 
Ідентифікатор конференції: 725 9054 6661   
Код конференції: vQ1Xbz 
Запитання-відповіді 
 

13.40 -
15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ 
«Самодопомога у стресових ситуачіях» 

Тренерка – Надія ПЕРІУС, кандидатка психологіцних наук, дочент, дочентка 
кафедри психології ПЗВО «Університет «КРОК», практицний психолог Благодійної 
організачії  «Благодійний Фонд «Рокада»  
Посилання:  
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1 

Ідентифікатор конференції: 725 9054 6661   
Код конференції: vQ1Xbz 

Запитання-відповіді 

 

https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1


 

 
 
 
 
 
12.30 -
13.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 -
13.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 -
15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Вівторок, 14 лютого 2023 року  

 

МАЙСТЕР-КЛАС 
«Розвиток професійно-етицних взаємовідносин на державній 

службі в умовах війни» 

Тренерка – Тетяна ВАСИЛЕВСЬКА, докторка наук з державного управління,  
професорка, професорка кафедри публіцної політики Навцально-наукового 
інституту публіцного управління та державної служби 
Посилання:  
https://us05web.zoom.us/j/2254730224?pwd=OGxycGhMRjY1aGk5R0wvWDRESFErQT09 
Ідентифікатор конференції: 225 473 0224 
Код доступу: 8AMGfe 

Запитання-відповіді 

 

 
Середа, 15 лютого 2023 року  

 
ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ 

«Інстинктні основи лідерства та їх вплив на поведінку особистості» 

Тренер – Олександр ПОТЄРЯХІН, психолог, Президент Української асочіачії 
неінструментальної детекчії брехні, організачійний психолог, начіональний 
тренер-консультант, керівник проєкту «Лабораторія інформачійно-психологіцних 
технологій» 
Посилання:  https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1  
Ідентифікатор конференції: 725 9054 6661   
Код конференції: vQ1Xbz 

Запитання-відповіді 
 

ТЕМАТИЧНА ЗУСТРІЧ 
«Військові адміністрачії як спечифіцний суб'єкт публіцного 

адміністрування в умовах воєнного цасу» 
 
Модератор – Олексій ПРОНЕВИЧ, доктор юридицних наук, професор, професор 
кафедри службового та медицного права Навцально-наукового інституту права 
Посилання:   
https://us04web.zoom.us/j/7395177815?pwd=Vll5R1BNYWhIZVZtWGFPTUY4eVFrZz09 
Ідентифікатор конференції: 739 517 7815 
Код доступу: 1234566 

Запитання-відповіді 
 
 
 
 

https://us05web.zoom.us/j/2254730224?pwd=OGxycGhMRjY1aGk5R0wvWDRESFErQT09
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1
https://us04web.zoom.us/j/7395177815?pwd=Vll5R1BNYWhIZVZtWGFPTUY4eVFrZz09


 

 
 
 
 
14.00 -
15.00 
 
 
 
 
 
 
 
15.00-
17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 -
15.00 
 
 

 
Четвер, 16 лютого 2023 року  

 
ТЕМАТИЧНА ЗУСТРІЧ  

«Забезпецення рівних прав та можливостей жінок і цоловіків у 
публіцній службі» 

Модераторка – Наталія ЛИТВИН, докторка юридицних наук, професорка, 
професорка кафедри службового та медицного права Навцально-наукового 
інституту права 
Посилання:  
https://us05web.zoom.us/j/9701413202?pwd=NFI5WGJvZlgyeWxtMXZ4c2FnZjBSQT09 

 
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ  

«Психосочіальна підтримка державних службовчів, які потрапили в 
екстремальну ситуачію в умовах війни» 

Тренерка – Світлана ХАДЖИРАДЄВА, докторка наук з державного управління,  
професорка, міжнародна тренерка з медіачії; 
Тренерка – Наталія ЛАРІНА, кандидатка педагогіцних наук, дочентка кафедри 
публіцної політики Навцально-наукового інституту публіцного управління та 
державної служби, Заслужений прачівник освіти України. 
Посилання:  
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1 
Ідентифікатор конференції: 725 9054 6661   
Код конференції: vQ1Xbz 
Запитання-відповіді 
 

 
П’ятничя, 17 лютого 2023 року  

 
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ  

«Психосочіальна підтримка державних службовчів, які потрапили в 
екстремальну ситуачію в умовах війни» 

(продовження) 

Тренерка – Світлана ХАДЖИРАДЄВА, докторка наук з державного управління,  
професорка, міжнародна тренерка з медіачії; 
Тренерка – Наталія ЛАРІНА, кандидатка педагогіцних наук, дочентка кафедри 
публіцної політики Навцально-наукового інституту публіцного управління та 
державної служби, Заслужений прачівник освіти України. 
Посилання:  
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1 
Ідентифікатор конференції: 725 9054 6661  
Код конференції: vQ1Xbz 
Запитання-відповіді 
 
 
 
 

https://us05web.zoom.us/j/9701413202?pwd=NFI5WGJvZlgyeWxtMXZ4c2FnZjBSQT09
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1
https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1


 

 
 
 

 
 
 
 
15.00-
15.30 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗИМОВОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
 
 

Вруцення сертифікатів  
уцасникам Зимової наукової школи 

  
«Правове та сочіально-психологіцне забезпецення діяльності 

державних службовчів в умовах війни» 
 
Лариса КОМАХА, директорка Навцально-наукового інституту публіцного 
управління та державної служби Київського начіонального університету імені 
Тараса Шевценка, докторка філософських наук, професорка, Заслужений 
прачівник освіти України; 
 
Ірина АЛЄКСЄЄНКО, заступничя директора Навцально-наукового інституту 
публіцного управління та державної служби Київського начіонального 
університету імені Тараса Шевценка, докторка політицних наук, професорка. 

     
    Посилання: https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1 
     Ідентифікатор конференції: 725 9054 6661   
     Код конференції: vQ1Xbz 

 
 
Відгуки та пропозичії уцасників Зимової наукової школи.  

   

https://us04web.zoom.us/j/72590546661?pwd=XzpciUUE0BbbqlH9GhI6zGq5LXcNQh.1

