
Освітні, наукові та виховні заходи юридичного факультету 

(11.01.2022-30.06.2022) 
 

№ з/п Дата 
проведення 

заходу 

Учасники заходу Тематика заходу Посилання 

1.  15.02.2022 Меленко Оксана Володимирівна - к.ю.н., 

доц. Кафедри публічного права 

Боднарук Микола Іванович - д.ю.н., проф. 

Кафедри приватного права 

Торончук Іван Желуіич - к.ю.н., доц. 

Кафедри Європейського та порівняльного 

правознавства 

Меленко Сергій Гаврилович - д.ю.н., проф., 

завідувач кафедри Європейського права та 

поріняльного правознавства 

ESDPAL 2022 – Ethical & Social Dimensions on 

Public Administration & Law 

 

https://law.chnu.edu.ua/espdal-2

022/ 

 

2.  17.02.2022 доктор юридичних наук, професор, академік 

Української академії наук, адвокат Яна 

Олегівна Триньова 

Відкрита публічна лекція на тему «Методологічні 

підходи до нормативного регулювання новітніх 

біоетичних проблем в кримінальному праві України» 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta

-lektsiia-profesora-akademika-y

any-trinovoi/ 

3.  18.02.2022 Смугільов Борис – завідувач Лабораторії 

прав людини, Галак Анастасія – голова 

організаційної комісії Лабораторії прав 

людини, Ніколаєва Ксенія – студентка 1-го 

курсу юридичного факультету, Тирша 

Максим – студент 2-го курсу юридичного 

факультету 

Правопросвітницька лекція на тему: «Юридичні 

професії» 

 

https://law.chnu.edu.ua/pravopr

osvitnytska-lektsiia-yurydychni-

profesii/ 

4.  22.02.2022 Наталія Тарасівна Петрицин-Дубицька - 

дослідниця Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, 

членкиня комітету ААУ з охорони здоров’я, 

адвокатеса PHD, LLM 

Відкрита онлайн-лекція на тему «Спадкове право: 

поняття, засади, місце в системі приватного права 

України та міжнародно-правова імплементація» 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta

-lektsiia-natali-petrytsyn-dubyts

koi/ 

5.  23.02.2022 Процьків Н.М. к.ю.н., доцентка кафедри 

приватного права Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича 

в рамках взаємодії між вітчизняними правничими 

школами відбулася відкрита онлайн-лекція для 

студентів Сумської філії Харківського університету 

внутрішніх справ на тему: «Договір найму» 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta

-lektsiia-protskiv-na-temu-doho

vir-naimu/ 
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6.  23.02.2022 Кухарєв О.Є. д.ю.н., доцент, професор 

кафедри цивільного права та процесу 

Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

в рамках міжвузівських зустрічей відбулася відкрита 

онлайн-лекція на тему: «Концепція універсального 

спадкового правонаступництва» 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta

-onlain-lektsiia-profesora-oleksa

ndra-kukharieva/ 

7.  23.02.2022 Кафедра приватного права Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Засідання цивілістичного гуртка у формі круглого 

столу зі студентами Молдовського державного 

університету 

https://law.chnu.edu.ua/kruhlyi-

stil-zi-studentamy-moldovskoho

-derzhavnoho-universytetu/ 

8.  17.03.2022 професор Кристоф Шметтерер (Австрія, 

Німеччина) 

Відкрита онлайн лекція для студентів юридичного 

факультету та вакуйованими студентами різних ЗВО 

України на тему «Карл Фрідріх Адлер – його 

академічний шлях з Відню до Чернівців і важке 

повернення до Австрії» 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta

-onlain-lektsiia-prof-shmetterera

/ 

9.  23.03.2022 Кафедра кримінального права Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Інтерв’ю – диспут «Кримінальна юстиція і воєнний 

стан» 

https://law.chnu.edu.ua/krymina

lna-yustytsiia-i-voiennyi-stan/ 

10.  19.04.2022 Кафедра Європейського права та 

порівняльного правознавства 

Чому варто сьогодні обирати фах юриста? https://law.chnu.edu.ua/chomu-

varto-sohodni-obyraty-fakh-yur

ysta/ 

11.  19.04.2022 Кафедра кримінального права Круглий стіл «Вимір безпеки в умовах війни: правове 

та психологічне забезпечення» 

https://law.chnu.edu.ua/vymir-b

ezpeky-v-umovakh-viiny/ 

12.  28.04.2022 завідувачка кафедри кримінального права, 

доктор юридичних наук Галина Петрівна 

Жаровська та доцентка кафедри 

кримінального права Олена Іванівна 

Ющик 

Профорієнтаційний захід до бесіди-диспуту були 

запрошені учні 9-11 класів ЗОШ І-ІІІ ступеня міста 

Чернівці та Чернівецької області на тему «Права, 

обов’язки та відповідальність людини і громадянина у 

період воєнного стану» 

https://law.chnu.edu.ua/prava-o

boviazky-ta-vidpovidalnist-u-pe

riod-voiennoho-stanu/ 

13.  29.04.2022 викладачі кафедри процесуального права 

спільно з ЦПРПП Вижницької міської ради 

Профорієнтаційний захід на тему «Хто такі юристи 

майбутнього?» 

https://law.chnu.edu.ua/khto-tak

i-yurysty-maibutnoho/ 

14.  29.04.2022 викладачі кафедри публічного права 

юридичного факультету доктором 

юридичних наук, доцентом Ігорь Ковбас та 

асистент, заступник декана юридичного 

факультету з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Павло Крайній 

науковий вебінар на тему «Особливості реалізації 

правового статусу публічних службовців в Україні в 

умовах правового режиму воєнного стану» 

https://law.chnu.edu.ua/osoblyv

osti-realizatsii-pravovoho-status

u-sluzhbovtsiv-v-ukraini/ 

15.  05.05.2022 викладачі кафедри кримінального права 

докторка юридичних наук Галина 

Міжнародний круглий стіл «Кримінально-правові 

відповіді на виклики воєнного стану в Україні» 

https://law.chnu.edu.ua/krymina

lno-pravovi-vidpovidi-na-vykly

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-onlain-lektsiia-profesora-oleksandra-kukharieva/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-onlain-lektsiia-profesora-oleksandra-kukharieva/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-onlain-lektsiia-profesora-oleksandra-kukharieva/
https://law.chnu.edu.ua/kruhlyi-stil-zi-studentamy-moldovskoho-derzhavnoho-universytetu/
https://law.chnu.edu.ua/kruhlyi-stil-zi-studentamy-moldovskoho-derzhavnoho-universytetu/
https://law.chnu.edu.ua/kruhlyi-stil-zi-studentamy-moldovskoho-derzhavnoho-universytetu/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-onlain-lektsiia-prof-shmetterera/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-onlain-lektsiia-prof-shmetterera/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-onlain-lektsiia-prof-shmetterera/
https://law.chnu.edu.ua/kryminalna-yustytsiia-i-voiennyi-stan/
https://law.chnu.edu.ua/kryminalna-yustytsiia-i-voiennyi-stan/
https://law.chnu.edu.ua/chomu-varto-sohodni-obyraty-fakh-yurysta/
https://law.chnu.edu.ua/chomu-varto-sohodni-obyraty-fakh-yurysta/
https://law.chnu.edu.ua/chomu-varto-sohodni-obyraty-fakh-yurysta/
https://law.chnu.edu.ua/vymir-bezpeky-v-umovakh-viiny/
https://law.chnu.edu.ua/vymir-bezpeky-v-umovakh-viiny/
https://law.chnu.edu.ua/prava-oboviazky-ta-vidpovidalnist-u-period-voiennoho-stanu/
https://law.chnu.edu.ua/prava-oboviazky-ta-vidpovidalnist-u-period-voiennoho-stanu/
https://law.chnu.edu.ua/prava-oboviazky-ta-vidpovidalnist-u-period-voiennoho-stanu/
https://law.chnu.edu.ua/khto-taki-yurysty-maibutnoho/
https://law.chnu.edu.ua/khto-taki-yurysty-maibutnoho/
https://law.chnu.edu.ua/osoblyvosti-realizatsii-pravovoho-statusu-sluzhbovtsiv-v-ukraini/
https://law.chnu.edu.ua/osoblyvosti-realizatsii-pravovoho-statusu-sluzhbovtsiv-v-ukraini/
https://law.chnu.edu.ua/osoblyvosti-realizatsii-pravovoho-statusu-sluzhbovtsiv-v-ukraini/
https://law.chnu.edu.ua/kryminalno-pravovi-vidpovidi-na-vyklyky-voiennoho-stanu-v-ukraini/
https://law.chnu.edu.ua/kryminalno-pravovi-vidpovidi-na-vyklyky-voiennoho-stanu-v-ukraini/


Жаровська, доцентки Олена Ющик та 

Марія Дякур 

ky-voiennoho-stanu-v-ukraini/ 

16.  09.05.2022 Кафедри юридичного факультету профорієнтаційний захід «Стань студентом 

юридичного факультету на один день» 

https://law.chnu.edu.ua/stan-stu

dentom-yurfaku-na-1-den/ 

17.  10.05.2022 Кафедри юридичного факультету Щорічна студентська конференція https://law.chnu.edu.ua/shchoric

hna-studentska-konferentsiia-20

22/ 

18.  16.05.2022 Викладачі кафедри публічного права В рамках проведення профорієнтаційних заходів 

відбулося пізнавальне для студентів-бакалаврів 

спілкування на тему «Нотаріальний іміджмейкінг» 

https://law.chnu.edu.ua/notarial

nyi-imidzhmeikinh-yak-odna-z-

mozhlyvostei-zustrichi-z-steikk

holderamy/ 

19.  26-27.05.2022 Викладачі юридичного факультету міжнародна конференція «Перспективи кримінальної 

науки», яка проводилась на базі факультету права та 

адміністративних наук Університету Овідія у 

Констанці (Румунія) 

https://law.chnu.edu.ua/perspekt

yvy-kryminalnoi-nauky/ 

20.  26-28.05.2022 кафедра Європейського права та 

порівняльного правознавства юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича та 

факультет права та адміністративних наук 

Сучавського університету імені Штефана 

чел Маре 

VII міжнародна наукова конференція ”Ethical and 

Social Dimensions in Public Administration & Law”. 

Темою цьогорічного міжнародного наукового 

дискурсу була актуальна та гостра для європейської 

спільноти проблематика гуманітарної кризи в Європі, 

зумовленої російською агресією в Україні: ”The 21ST 

century in motion. New legal challenges in humanitarian 

crises”. 

https://law.chnu.edu.ua/new-leg

al-challenges-in-humanitarian-c

rises/ 

21.  30.05.2022 Студенти юридичного факультету Катерина 

Вудвуд, Валерія Свереденко та Катерина 

Дорош 

Міжнародний онлайн форумі із захисту прав людини 

«HARMLESS» 

https://law.chnu.edu.ua/harmles

s-digital-international-forum-on

-human-rights/ 

22.  10.06.2022 Кафедра публічного права V Міжнародний правничий форум «Права людини та 

публічне врядування в сучасних умовах» 

https://law.chnu.edu.ua/5-mizhn

arodnyi-forum-prava-liudyny-ta

-publichne-vriaduvannia/ 

23.  13.06.2022 Кафедри юридичного факультету Літня профільна школа за участю учнівської молоді 

Буковинської Малої академії наук 

 

https://law.chnu.edu.ua/litnia-pr

ofilna-shkol-bukovynskoi-maloi

-akademii-nauk/ 

24.  18.06.2022 Вчена рада юридичного факультету Підсумки участі у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт 2021-2022. 

Наказу ЧНУ від 07.06.2022 року №172 «Про внесення 

https://law.chnu.edu.ua/pidsumk

y-konkursu-studentskykh-nauko

vykh-robit-2021-2022/ 

https://law.chnu.edu.ua/kryminalno-pravovi-vidpovidi-na-vyklyky-voiennoho-stanu-v-ukraini/
https://law.chnu.edu.ua/stan-studentom-yurfaku-na-1-den/
https://law.chnu.edu.ua/stan-studentom-yurfaku-na-1-den/
https://law.chnu.edu.ua/shchorichna-studentska-konferentsiia-2022/
https://law.chnu.edu.ua/shchorichna-studentska-konferentsiia-2022/
https://law.chnu.edu.ua/shchorichna-studentska-konferentsiia-2022/
https://law.chnu.edu.ua/notarialnyi-imidzhmeikinh-yak-odna-z-mozhlyvostei-zustrichi-z-steikkholderamy/
https://law.chnu.edu.ua/notarialnyi-imidzhmeikinh-yak-odna-z-mozhlyvostei-zustrichi-z-steikkholderamy/
https://law.chnu.edu.ua/notarialnyi-imidzhmeikinh-yak-odna-z-mozhlyvostei-zustrichi-z-steikkholderamy/
https://law.chnu.edu.ua/notarialnyi-imidzhmeikinh-yak-odna-z-mozhlyvostei-zustrichi-z-steikkholderamy/
https://law.chnu.edu.ua/perspektyvy-kryminalnoi-nauky/
https://law.chnu.edu.ua/perspektyvy-kryminalnoi-nauky/
https://law.chnu.edu.ua/new-legal-challenges-in-humanitarian-crises/
https://law.chnu.edu.ua/new-legal-challenges-in-humanitarian-crises/
https://law.chnu.edu.ua/new-legal-challenges-in-humanitarian-crises/
https://law.chnu.edu.ua/harmless-digital-international-forum-on-human-rights/
https://law.chnu.edu.ua/harmless-digital-international-forum-on-human-rights/
https://law.chnu.edu.ua/harmless-digital-international-forum-on-human-rights/
https://law.chnu.edu.ua/5-mizhnarodnyi-forum-prava-liudyny-ta-publichne-vriaduvannia/
https://law.chnu.edu.ua/5-mizhnarodnyi-forum-prava-liudyny-ta-publichne-vriaduvannia/
https://law.chnu.edu.ua/5-mizhnarodnyi-forum-prava-liudyny-ta-publichne-vriaduvannia/
https://law.chnu.edu.ua/litnia-profilna-shkol-bukovynskoi-maloi-akademii-nauk/
https://law.chnu.edu.ua/litnia-profilna-shkol-bukovynskoi-maloi-akademii-nauk/
https://law.chnu.edu.ua/litnia-profilna-shkol-bukovynskoi-maloi-akademii-nauk/
https://law.chnu.edu.ua/pidsumky-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-2021-2022/
https://law.chnu.edu.ua/pidsumky-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-2021-2022/
https://law.chnu.edu.ua/pidsumky-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-2021-2022/


змін до Наказу ЧНУ від 15.11.2021 №415 на 

виконання Наказу МОН від 31.05.2022 №508 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і наук 

України від 05.11.2021 №1179» 

25.  27.06.2022 Крайній Павло Іванович - ас. Кафедри 

публічного права 

круглий стіл на тему «Конституція як невід’ємний 

атрибут державності: до річниці прийняття 

Основного Закону незалежної України» 

https://law.chnu.edu.ua/konstytu

tsiia-yak-nevidiemnyi-atrybut-d

erzhavnosti/ 

26.  29.06.2022 Кафедра процесуального права Круглий стіл «Український конституціоналізм в 

умовах війни» 

https://www.facebook.com/even

ts/331630469185879/?ref=news

feed 

https://law.chnu.edu.ua/ukrainsk

yi-konstytutsionalizm-v-umova

kh-viiny/ 
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