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 Русецька  Юлія  Леонідівна 
викладач ЦК з управління, адміністрування і права Коледжу  

МНУ імені В.О. Сухомлинського, спеціаліст I  категорії 

Освіта: повна вища, у 1996 році закінчила  

Уральську державну юридичну академію за 

спеціальністю «Правознавство», присвоєно 

кваліфікацію – юрист.  Диплом про вишу освіту 

РФ нострифіковано (25.07.2005р. №6/1-356н)  – 

освіту визнано еквівалентною рівню повної вищої 

освіти України за спеціальністю «Правознавство» 

та кваліфікації спеціаліста – юриста відповідно до 

Угоди між КМУ і Урядом РФ про взаємне 

визнання та еквівалентність документів про освіту 

та вчені звання від 26 травня 2000р. 
Педагогічний стаж роботи: 14,5років Загальний стаж роботи: понад 28 років 

Стаж роботи на посаді, за якою проходить атестацію: 3 років 

Дисципліни, що викладаються: Теорія держави та права, Проблеми теорії 

держави та права, Адвокатура України, Господарське право, Міжнародне право, 

Митне право, Страхове право, Судочинство в господарських судах, Цивільний 

процес, Прокуратура України, Виконання судових рішень 
 



 

 З 13 по 30 листопада 2013 року пройшла навчання на  курсах 

підвищення  кваліфікації  Інституту  підвищення  кваліфікації  

Академії адвокатури України (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПК 741791 від 30.11.13р. №023). 
Академія адвокатури України здійснює 

підвищення кваліфікації фахівців за 

акредитованою спеціальністю 

«Правознавство» за програмами підвищення 

кваліфікації фахівців з вищою юридичною 

освітою; підвищення  кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних 

працівників – викладачів правових 

дисциплін вищих навчальних закладів І – ІV 

рівнів акредитації, правової освіти 

населення. 

Ліцензія Міністерства освіти і науки 

України  серія АЕ №636100 від 10.03.2015  

(діє до 1.07.2020 р.). 

В Академії адвокатури України діє Інститут 

підвищення кваліфікації (з 2007), створений 

на базі Центру підвищення кваліфікації . 

По закінченню навчання 

було виконано на відмінно 

випускну роботу на тему 

«Основні методи контролю 

і перевірки знань студентів 

коледжу» 



Толерантность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 грудня по 14 грудня 2018р. пройшла курси підвищення кваліфікації 

та перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 081 «Право» у 

Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі (свідоцтво про 

підвищення кваліфікації №ПК0159797001069-18 від 14.12.2018р. 

реєстраційний номер №1069). 



Толерантность 

План індивідуальної підготовки та проходження атестації 

  

Проведення відкритого виховного заходу – Круглого столу «Основні 

причини виникнення держави, теорії виникнення держави» зі студентами 

другого курсу  спеціальності «Право» 

27.09.18 
15.10-14.30 ауд.320 

Проведення відкритого лекційного заняття з дисципліни «Теорія держави і 

права», на тему: «Механізм держави. Структура та принципи діяльності 

апарату держави» зі студентами другого курсу спеціальності «Право» 

26.10.18 гр.215 
08.30-09.50 ауд.317 

Підготовка заходів та організація проведення міжнародного дня юриста 

серед студентів коледжу  
08.10.18 

Підготовка і проведення брейн-рингу «Як я знаю власну країну та права» 09.10.18    215гр. 

Проведення кураторської години на тему: «Совість, чому її потрібно 

виховувати?»  
18.12.18р.    215гр. 

Виступи на засіданнях циклової комісії з управління, адміністрування та 

права коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського на тему: «Використання 

викладачами коледжу сучасних інноваційних форм і методів при 

викладанні правових дисциплін 

Згідно плану 

засідань циклової 

комісії 

Розробка, доопрацювання  методичних рекомендацій  Січень-лютий 

2019р. 

Проведення відкритого семінарського (практичного) заняття з дисципліни 

«Теорія держави і права», на тему: «Тлумачення норм права» зі 

студентами 2 курсу спеціальності «Право» 

07.03.2019 
215 група 

10.00-11.20 ауд.317 

  Інші заходи, що висвітлюють професійну діяльність тощо. 
Згідно з планом 



 

 
 

 

Проблемна тема викладача Русецької Ю.Л.: «Використання 

викладачами коледжу сучасних інтерактивних форм і методів контролю 

знань студентів при викладанні правових дисциплін». 

Мета: Розвиток у студентів навичок самостійного аналізу та осмислення 

отриманих правових знань, вміння об'єктивно оцінювати власні знання, 

знаходити та виправляти власні помилки за рахунок вивчення достовірних 

нормативно-правових джерел на засадах об'єктивності, духовності і гуманізму 

з використанням інтерактивної моделі навчання. 

Досягнення мети проблемної теми забезпечується через:  

- надання студентам базових засад проведення індивідуальної самостійної 

роботи при вивченні правових дисциплін та діючого законодавства України; 

- використання доповідей, презентацій щодо змін діючого законодавства та їх 

обговорення на семінарських заняттях; 

- розвиток у студентів вміння ведення дискусій та висловлювання власної 

думки щодо правових подій, а також формування інтересу та поваги до 

держави та права  власного народу  та країни, шляхом проведення як 

аудиторних занять, так і інших правових та виховних заходів; 

- розвиток духовності і гуманізму студентської молоді, використання 

особистістно-орієнтованого підходу до розвитку обдарованих студентів 

шляхом їх залучення до правоосвітної роботи у школах та волонтерському 

руху. 
 



   ОСНОВНІ НАПРЯМКІ  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ 

 самоосвіта 

 напрацювання методичного матеріалу 

 проведення відкритих лекційних та практичних 

занять 

 застосування основних інформаційно-комп’ютерних 

технологій 

 співпраці з Інститутом підвищення кваліфікації 

Академії адвокатури України 

  розробка власних методичних рекомендацій  

 обмін досвідом 

 відвідування відкритих занять  

 вивчення змін діючого законодавства 

України та основних концепцій щодо 

реформування вищої освіти в Україні 

 



НАВЧАЛЬНА  ТА  НАУКОВА  РОБОТА 

ВІДКРИТЕ ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ 

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» 

Тема «Структура та принципи діяльності 

 апарату держави. Механізм держави»  

Дидактична (навчальна мета) : Оволодіти знаннями про 

основні відомості щодо основних принципів побудови 

механізму та апарату сучасної соціальної правової держави, 

вивчити структурні елементи апарату держави на прикладі 

побудови Української держави. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового 

світогляду, підвищення рівня правової культури, моральних, 

естетичних та інших якостей особистості, виховувати 

поважне та патріотичне ставлення студентів до органів 

державної влади в Україні. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, 

мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, 

активність, творчість, самостійність здобувачів вищої освіти, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної 

діяльності з зазначеної теми, вміння робити порівняльний 

аналів та орієнтуватися у сучасної політиці. 



 

 ВІДКРИТЕ  СЕМІНАРСЬКЕ  

(ПРАКТИЧНЕ) ЗАНЯТТЯ 

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» 

Тема «Тлумачення норм права» 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:  

Теорія держави і права, юридична деонтологія, актуальні 

проблеми теорії держави та права, спеціальні галузі права. 

Питання для обговорення на семінарі: 

1. Поняття та форми реалізації норм права (використання, 

виконання, дотримання  та особлива форма – застосування).  

2. Сутність застосування правових норм (поняття, основні 

риси правозастосування). 

3. Основні стадії застосування норм права. 

4. Загальні вимоги правильного застосування норм права. 

5. Види актів застосування норм права. 

6. Аналогія застосування правових норм: 

 6.1. Прогалини в праві і способи їх усунення. 

6.2. Аналогія закону і права; 

 6.3. Субсидіарне застосування норм права. 

7. Поняття та види тлумачення норм права, форми і способи 

тлумачення. 

8. Акт тлумачення норм права (інтерпретаційний акт). 



 Участь у роботі щорічної осінньої школи права 

«Шлях до успіху молодого юриста» при Головному 

управлінні юстиції в Миколаївській області 

 Участь в роботі круглого столу у Головному 

управлінні юстиції в Миколаївській області на 

тему: «Подолання корупції в судовій системі» в 

рамках Всеукраїнського тижня правових знань,                           

представлення доповідей студентів  

 Участь в грі-квест «Справжні юристи», 

приуроченої до Дня юриста серед студентів 

юридичних факультетів   

 Участь у роботі Правового лекторію  та в 

роботі Координаційної ради молодих 

юристів Головного управління юстиції в 

Миколаївській області  



 

ОРГАНІЗАЦІЙНА   РОБОТА 

 Постійна участь, організація виступів у роботі та проведенні засідань 

циклової комісії та педагогічних рад коледжу 

 тематична педагогічна рада на тему: «Роль сучасного викладача у 

формуванні професійних компетентностей майбутніх правників і 

економістів» - доповідь на тему: «Роль сучасного викладача у формуванні 

професійних компетентностей майбутніх правників»(21.03.19); 

 

 тематична педагогічна рада на тему: «Презентація педагогічних 

технологій майстрів педагогічної справи» - презентація власного 

портфоліо про проведену роботу та напрацювання (21.02.19); 
 

 тематична педагогічна рада на тему: «Юридична освіта і правове 

виховання як засіб забезпечення правопорядку, формування 

загальнолюдських та національних правових цінностей» - доповідь на 

тему: «Прищеплення навичок правомірної поведінки, критичне ставлення 

до правопорушень, потреби особистої участі у боротьбі з 

правопорушеннями» ( 2017); 

 



 

Святкування міжнародного дня юриста у 2019 році 



 Участь у проведенні щорічних заходів, 

присвячених Всеукраїнському тижню 

права, Міжнародному дню юриста, 

Міжнародному дню захисту прав 

людини, спільних правоосвітних заходів 

що проводяться на базі Головного 

управління юстиції в Миколаївській 

області, тижня Європейської демократії, 

відвідування щомісячних семінарів для 

юристконсультів та ін.  



 

 Зустріч з ветеранамі войни в Афганістані та 

войнами інтернаціоналістами присвячана річниці 

виводу війск із Афганістану 

СІВПРАЦЯ   З   ПРАВООХОРОННИМИ   ОРГАНАМИ 

 Виступ заступника начальника 

управління по боротьбі з незаконним 

обігом наркотиків УМВС України в 

Миколаївській області  Сологуп В.П. 



 

ПРАВОВА  ТА  ВИХОВНА   РОБОТА 

 05 лютого 2016р. в рамках навчальної 

практики для студентів Коледжу було 

проведено екскурсію у Миколаївському 

науково - дослідницькому експертно-

криміналістичному центрі Міністерства 

внутрішніх справ України 

  (Миколаївський НДЕКЦ МВС України) 

 10 лютого 2016р. 

Екскурсія до 

Заводського 

відділення 

національної 

поліції України у 

м. Миколаєві  

 16  грудня  2016р. 

Інтелектуальна  гра  –  шоу 

«Ерудити  права»  між 

студентами  Коледжу  

 03 серпня 2016р.  – Участь у роботі  семінару –

практикуму Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області на тему: 

«Реформування органів юстиції у Миколаївській 

області» 

 04 грудня 2016р.  – прийнято участь у проведені 

обласного  фестивалю волонтерів «Добрі серця»   



 Наши студенти пароюристи 

 Наши студенти у ліги студентів 

 Наши студенти у інтелектуальних шоу 

 Наши студенти валантери безоплатної 

правової допомоги 

 



    РОБОТА   КУРАТОРА   ГРУПИ 

 З 2018р. виконую обов’язки куратора 

 групи 215  спеціальності «Право» 

 18 грудня 2018р – Відкрита кураторська година на тему: «Етико-

моральний облік людини та громадянина.  Совість, чому її потрібно 

виховувати?»  

 Проведення правових, виховних, культурних та освітніх заходів згідно з 

планом роботи 

 Поєднуються навчання і виховні заходи, зокрема  27.09.2018р. проведено 

Круглий стіл на тему : «Основні причини виникнення держави та теорії 

виникнення держав» зі студентами групи 215.  

 Крім того: проведено відкритий виховний захід – правовий лекторій 

«Стоп-корупція» серед студентів групи 415  

 До дня юриста, 08.10.18р.  проведено Брейн-ринг «Як я знаю власну 

країні» зі студентами групи 215.  

 Тематична бесіда - екскурсія, щодо   вкладу в 

побудову незалежної і  вільної України Тараса 

Шевченко та   В’ячеслава Чорновіла з 

відвідуванням їх  пам’ятників у місті Миколаєві 



    РОБОТА  З ГРОМАДСЬКОСТЮ  

 Участь у панельної дискусії присвяченої 

Дню Конституції України 

 Участь у роботі правозахисної організації 

Всеукраїнського комітету оборони прав 

людини у Миколаївській області 

 Співпраця з незалежними 

профспілковими організаціями 

 



Толерантность ДЯКУЮ   ЗА    УВАГУ !  


