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КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ В ПОБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: 

ДОСВІД УКРАЇНИ» НА КАФЕДРІ  СОЦІОЛОГІЇ,ФІЛОСОФІЇ В ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

26 березня 2021 року, в 

рамках правового виховання 

студентів ОНАХТ, на кафедрі 

соціології, філософії і права 

відбулось засідання круглого 

столу за темою: «Значення 

Конституції в побудові 

правової держави: досвід 

України». Засідання провели 

викладачі кафедри Орлова 

В.О. та Черняк Г.А. 

 



Викладачі кафедри ознайомили студентів з особливостями 

конституційного процесу в Україні у період з 1991 по 2020 роки, 

формуванням сучасного європейського  конституціоналізму в  

державі то що. Особливу увагу у студентів викликали питання, 

пов'язані з побудовою правової держави в Україні після 

Помаранчевої  Революції. 

Під час дискусії студенти відзначили, що на якість реалізації 

конституційних норм в Україні впливають політичні, соціально-

економічні, організаційні, нормативні фактори, рівень правової 

культури населення та посадових осіб державного апарату, 

історичні умови розвитку суспільства та інші об’єктивні і 

суб’єктивні обставини. Але висновок був таким: стратегічним 

напрямком формування сучасного конституціоналізму є реалізація 

Основного Закону шляхом дотримання, виконання, використання та 

застосування конституційних норм. За допомогою громадянського 

суспільства держава повинна забезпечити такі умови, які б сприяли 

формуванню сучасного європейського конституціоналізму в 

Україні.  

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ В ПОБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: 

ДОСВІД УКРАЇНИ» НА КАФЕДРІ  СОЦІОЛОГІЇ,ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА В ОДЕСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 



ІНФОРМАЦІЙНА БЕСІДА: «РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ: УКРАЇНСЬКИЙ І 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД» НА КАФЕДРІ  СОЦІОЛОГІЇ,ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА В ОДЕСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
12 квітня  2021 року о 9.30  ZOOM в рамках правового виховання 

студентів ОНАХТ, на кафедрі соціології, філософії і права 

відбулась інформаційна бесіда «Роль держави в забезпеченні прав: 

український і зарубіжний досвід». Заняття провела викладач 

кафедри соціології, філософії та права, к.і.н., доцент  Мамроцька  

Викладач кафедри ознайомив студентів з дослідженням  на основі 

системного підходу до поняття ―державне управління‖ можливості 

та доцільності застосування зарубіжного досвіду державного 

управління в процесі реалізації адміністративної реформи в 

Україні. Також визначення на основі аналізу історичної традиції та 

процесу становлення і функціонування систем державного 

управління окремих зарубіжних держав принципів взаємодії 

складових такої системи та їх взаємозалежності;  



КРУГЛИЙ СТІЛ ДО 25-РІЧЧЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

«КОНСТИТУЦІЯ І МОЇ ПРАВА» 

4 червня 2021 р. в рамках 

правового виховання студентів 

ОНАХТ, доцент кафедри соціології, 

філософії і права Мамроцька О. А. 

провела Круглий стіл на тему : 

«Конституція і мої права».   Було 

підкреслено, що  

Конституція (Основний закон) –  

закріплює основи суспільного ладу, 

державний устрій, систему, порядок 

утворення, принципи організації і 

діяльності державних органів, права 

та обов'язки громадян.  



КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – 

ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» 

7 вересня 2021 року в коледжі Промислової автоматики 

та інформаційних технологій Одеської національної академії 

харчових технологій, в рамках роботи «Правове виховання 

студентів ОНАХТ» , був проведений круглий стіл на тему 

«Верховенство права – основоположний принцип правової 

держави». Круглий стіл провела  доц. кафедри СФіП 

канд.історичних наук Дружкова І.С. 

Під час проведення круглого столу, студенти дізналися, що 

верхове́нство пра́ва — це фундаментальний правовий принцип і 

правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вища 

за закон, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за 

порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за 

порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому 

законом.  

Відповідальна за  правове виховання студентів ОНАХТ , доцент 

каф.СФіП,  канд. юридичних наук  Орлова В.О.  

 

 

  

 

 



ІНФОРМАЦІЙНА БЕСІДА: «СТОП БУЛІНГ.  

ЗУПИНИМО ЦЬКУВАННЯ» 

 

 

8  вересня 2021 р. для студентів Одеської національної 

академії харчових технологій, в рамках роботи «Правове 

виховання студентів ОНАХТ» була проведена інформаційна 

бесіда: «Стоп булінг. Зупинимо цькування». Бесіду провела доц. 

кафедри СФіП, канд. юридичних наук Орлова В.О. Під час 

проведення інформаційної бесіди, студенти дізналися, що 

вступили в силу норми закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)». Напередодні нового навчального року, 

Міністерство юстиції України продовжує інформування в 

рамках кампанії  «Стоп Булінг». Студентам було пояснено, що 

булінг – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 

економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, що 

вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та 

(або) такою особою стосовно інших учасників освітнього 

процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 

психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Відповідальна за  правове виховання  студентів ОНАХТ , 

доцент каф.СФіП,  канд. юридичних наук Орлова В.О.  

 

 



ЗАХІД НА ТЕМУ: «ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ» 

 

18 вересня  2021 року для студентів Одеської 

національної академії харчових технологій, в рамках 

роботи «Правове виховання студентів ОНАХТ» був 

проведений захід: Протидія булінгу.  Під час 

Всеукраїнського тижня з протидії булінгу по всій Україні 

відбудуться правопросвітницькі заходи, спрямовані на 

інформування учасників освітнього процесу про 

запровадження адміністративної відповідальності за 

вчинення булінгу (цькування) та формування в суспільстві 

нульової толерантності до явища булінгу. 
Бесіду провела старший  кафедри СФіП, Осадча І.А. 

Обговорювали питання адміністративної відповідальності 

за вчинення боулінгу. Також, студенти поділилися своїми 

враженнями від перегляду  документального фільму 

американського режисера Лі Гірша «Булер» та художнього 

фільму « Джовані та балет на воді»   

  

  



ІНФОРМАЦІЙНА БЕСІДА: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ПРАВА» 

 21 жовтня  2021 року для студентів Одеської національної 

академії харчових технологій, в рамках роботи «Правове 

виховання студентів ОНАХТ» була проведена інформаційна 

бесіда: «Актуальні проблеми сімейного права» 

Бесіду провела доц. кафедри СФіП, канд. юридичних наук 

Орлова В.О. Під час проведення інформаційної бесіди, 

студенти дізналися, що шлюбно сімейні правовідносини є 

найпоширенішим предметом спорів у національних судах 

загальної юрисдикції. 

Зазвичай такі спори повністю перевертають життя людини з 

«ніг на голову», змінюють її свідомість та саме життя. І в 

такий важкий та відповідальний період життя дуже добре, 

коли поруч є справжній професіонал, який не лише надасть 

вчасну та якісну допомогу, Крім того, законодавство та 

судова практика у цій категорії справ постійно змінюється, 

враховуючи реалії сьогодення, а тому необхідно завжди 

«тримати руку на пульсі» таких змін та тенденцій. 

  

 



ВИСВІТЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ З ПРАВОВОЇ 

ОСВІТИ НА ІНТЕРНЕТ САЙТАХ ОНАХТ 

ПРОТЯГОМ РОКУ 



КНИЖКОВА ВИСТАВКА З ПРАВОВОЇ ТА 

ПРАВНИЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ПРОТЯГОМ РОКУ 



ДЯКУЮ ЗА  
УВАГУ ! 


