
Круглий стіл НААУ
«Не тільки школа: критичні проблеми протидії булінгу в Україні»

Дата проведення: 26 квітня 2021 року
Час проведення: 15:00-18.00
Місце проведення: онлайн платформа ZООM
Організатор: НААУ, за ініціативою Центру «Адвокат дитини» Вищої школи адвокатури
НААУ спільно з Комітетом з сімейного права НААУ
Модератор: Гретченко Лариса, адвокат, медіатор, керівник Центру «Адвокат дитини»
ВША НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ

Вступне слово /фаховий коментар
Представники НААУ та з числа запрошених осіб за списком.

ТЕМА І. Булінг за участі повнолітніх: проблеми відповідальності учасників
освітнього процесу у ВУЗах.
Юшкевич Олена, адвокат, медіатор, доцент кафедри теорії та історії держави і права
факультету 1 Харківського національного університету внутрішніх справ
Шепеленко Анастасія, адвокат, експерт із відновного правосуддя системи БВПД,
представниця регіонального представництва молодіжного комітету НААУ - «UNBA
NextGen» у Кіровоградській області,

ТЕМА ІІ. Репетиторство: освітня послуга чи приватна домовленість, як реагувати в
разі виявленого цькування?
Менджул Марія, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу
УжНУ.
Аннюк Мирослава, адвокат Ради адвокатів Івано – Франківської області, член Комітету з
сімейного права НААУ, регіональна представниця Асоціації жінок – юристом України
«ЮрФем»;

ТЕМА ІІІ. Мобінг: реалії та перспективи захисту неповнолітніх від насильства у
трудовому колективі.
Тарасова Надія - адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер,
медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна
Круглякова Ганна, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, член
Комітету по Роботі з молодими адвокатами Ради адвокатів Одеської області;
Пілероа Марія , адвокат,  член Комітету з сімейного права НААУ
Язан Людмила, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ «UNBA
NextGen» у Кіровоградській області, експерт з відновного правосуддя у системі БВПД

ТЕМА ІУ. Дозвілля дитини: як ефективно протистояти насильству у таборі
відпочинку, спортивних секціях, гуртках, інших осередках дитячого розвитку та
оздоровлення?
Крестовська Наталя, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедрою морського
права Національного університету «Одеська морська академія»,
Ярослав Мельник , старший науковий співробітник Інституту права КНУ ім. Шевченка,
адвокат, член Комітету з трудового права  НААУ
Ковна Уляна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та
криміналістики ЛНУ ім І.Франка, адвокат, секретар Ради адвокатів Львівської області



* тематичні блоки, які включатимуть доповіді та експертні виступи адвокатів членів
Комітетів НААУ та зовнішніх експертів: юристів, правоохоронців, педагогів, науковців,
представників органів влади, місцевого самоврядування та громадських організації з
проблемних питань.


