
Звіт 

декана юридичного факультету Віталія Вдовічена 

про діяльність юридичного факультету за 2022 рік 

 

Науково-освітній простір на юридичному факультеті одного з 

найстаріших класичних університетів України є динамічною системою, в 

якій відбувається процес взаємодії старих і нових форм викладання та 

навчання. Традиції в освітньому процесі поступово трансформуються, а 

інновації через компромісні форми перетворюються на традиції. Таким 

чином відбувається процес передачі наукового надбання, професійних  

навичок від покоління до покоління. Традиції та інновації викладання 

фахових правничих дисциплін є потужною основою функціонування 

сучасного юридичного факультету, в якому наявні усі необхідні умови для 

досягнення цілей, визначених освітніми програмами, за якими здійснюється 

підготовка фахівців. Насамперед, це висококваліфікований науково-

педагогічний персонал, який володіє досвідом, набутим в ході численних 

міжнародних стажувань. 

Станом на 1 жовтня 2022 року на факультеті працюють 79 викладачів (4 

зовнішніх сумісника), серед яких 15 штатних докторів наук з числа яких 9 

професорів та 48 штатних кандидатів юридичних наук та докторів філософії. 

В цілому 63 з 75 штатних викладачів мають вчений ступінь доктора 

юридичних наук та кандидата юридичних наук/доктора філософії (84 % від 

загальної кількості). Навчально-допоміжний персонал складає 23 штатних 

працівника.  

Віковий ценз викладачів юридичного факультету: 

До 35 років  – 19 викладачів;  

35-50 років  – 51 викладач; 

50-60 років – 6 викладачів; 

Понад 60 років – 3 викладачів. 

Принагідно можна відмітити, що якісний та кількісний склад 

працівників юридичного факультету повністю відповідає вимогам 

вітчизняного законодавства та ліцензійно-акредитаційним умовам. Це дає 

змогу продовжувати реалізовувати на юридичному факультеті наступні 6 

освітніх програм за 2-ма спеціальностями, з яких 2 – першого 

(бакалаврського) рівня, 3 – другого (магістерського) рівня, 1 – третього 

(освітньо-наукового) рівня:  

 

Спеціальність Назва ОП Рівень 

вищої освіти 

Стан 

акредитації 

081 Право Право Перший 

(бакалаврський) 

Сертифікат про 

акредитацію: 

НД № 2588430 



від 31.07.2017 р 

Планується, 

лютий, 2023 р. 

081 Право Право Другий 

(магістерський) 

Сертифікат 

про акредитацію 

освітньої 

програми Право 

від 17.12.2021 

№  2444 

081 Право Медіація Другий 

(магістерський) 

Сертифікат 

про акредитацію 

освітньої 

програми 

Медіація від 

17.12.2021 

№ 2445 

081 Право Право Третій (освтіньо-

науковий) 

Сертифікат 

про акредитацію 

освітньої 

програми Право 

від 29.07.2021 

№  2076 

293 Міжнародне 

право 

Міжнародне 

право 

Перший 

(бакалаврський) 

Сертифікат 

про 

акредитацію 

освітньої 

програми 

Міжнародне 

право від 

11.06.2021 

№ 1662 

293 Міжнародне 

право 

Міжнародне 

право 

Другий 

(магістерський) 

Сертифікат про 

акредитацію 

освітньої 

програми 

Міжнародне 

право від 

08.01.2019 

№ 25007537 

 

За наслідками проведених акредитаційних експертиз експертні комісії  

та ГЕР оцінили належну якість провадження освітньої діяльності на ОП 

«Право» (третій освітньо-науковий рівень), ОП Право, ОП Медіація, ОП 



Міжнародне право (другий, магістерський рівень вищої освіти) та ОП 

Міжнародне право (перший, бакалаврський рівень вищої освіти).  

Аналіз висновків акредитаційних експертиз ряду освітніх програм 

юридичного факультету показав, що серед сильних сторін провадження 

освітньої діяльності експерти найчастіше відзначають:  

➢ високий рівень академічної та професійної активності 

викладачів, які забезпечують викладання освітніх компонентів;  

➢ ефективна та плідна міжнародна співпраця, яка 

відображається в організації та проведенні наукових заходів за участі 

іноземних вчених та юристів-практиків, залучення здобувачів до 

міжнародних програм та грантових проєктів; 

➢ залучення стейкхолдерів до впровадження та реалізації ОП 

Право; 

➢ висока активність здобувачів, органів студентського 

самоврядування в освітньому процесі; 

➢ відповідність підготовки фахівців вимогам сучасного ринку 

праці, через практичне спрямування програми, 

мультифункціональність програмних результатів навчання;  

➢ soft skills у достатньому обсязі; поліваріантність 

потенційних сфер майбутнього працевлаштування випускників ОП; 

➢ застосування сучасних методів навчання, чітких та 

зрозумілих правил проведення контрольних заходів, які доступні для 

усіх учасників освітнього процесу та спрямовані на забезпечення 

об’єктивності екзаменаторів, які охоплюють процедури запобігання та 

врегулювання конфлікту їх інтересів, чітко визначають порядок 

оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного 

проходження;  

➢ повний, належний рівень навчально-методичного 

забезпечення (якісні робочі програми, силабуси, використання 

здобувачами форм електронного навчання – платформи Moodle);  

➢ ефективна внутрішня система забезпечення якості освітньої 

діяльності. 

Разом з тим, експерти в основному рекомендують, активізувати участь 

здобувачів у програмах внутрішньої академічної мобільності, підвищити 

мотивацію для участі здобувачів та викладачів у поданні грантових заявок. 

Яскравим прикладом врахування пропозицій експертної групи стала 

оновлена освітня програма «Міжнародне право»  підготовки бакалаврів. Так, 

переглянуто перелік та зміст обов’язкових компонентів, визначено бази 

практики, враховуючи специфіку спеціальності 293 Міжнародне право, 

запроваджено  в освітній процес навчальні дисципліни іноземною мовою.  

Контингент студентів 

Станом на 1 жовтня 2022 року на юридичному факультеті навчається 

1301 студенти, з яких: 963  денної форми навчання та 338 заочної форми.  

Форма навчання ОР Бакалавр ОР Магістр 



Денна 757 200 

Заочна 206 138 

ВСЬОГО 
963 338 

1301 

Варто відмітити динаміку контингенту студентів юридичного 

факультету, яка цього року характеризується зростанням. Так в порівнянні з 

2021 роком контингент студентів юридичного факультету збільшився майже 

на 80 студентів (станом на 01.12.2022 р.).  

В цілому аналіз динаміки контингенту, який був здійснений при 

моніторингу факультету в цьому році, показує тенденцію до зниження 

загальної кількості студентів факультету протягом п’яти років (2017-

2021р.р.), яке зумовлюється зменшенням набору на ОР бакалавр як на денну, 

так і заочну форму навчання. Така тенденція має місце з причин підвищення 

конкурсного балу зі 124 до 140 при вступі на базі повної загальної середньої 

освіти і результатів ЗНО, зменшення кількості абітурієнтів, які вступають на 

базі молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), зменшення кількості 

місць державного замовлення, вступ за широким конкурсом. 

Зменшення контингенту в період з 2017-2021 р.р. на ОР магістр 

зумовлено результатами ЗНО, які в частині іноземної мови чи тесту на 

загальні правничі компетентності показують нижчі результати, що в цілому 

впливає на формування низького балу і неможливістю вступу в магістратуру.  

В зв’язку з тенденцією зменшення контингенту студентів у попередні 

роки, на юридичному факультеті протягом 2022 року була посилена робота в 

напрямку покращення якості підготовки випускників бакалаврського рівня 

освіти до різних форм незалежного оцінювання, а також впроваджено нові 

форми профорієнтаційної роботи. Ці заходи в 2022 році дали змогу 

підвищити рівень зацікавленості абітурієнта та змінити динаміку 

контингенту в бік зростання. 

Навчально-методична робота 

Освітній процес на юридичному факультеті здійснюється за денною (2 

спеціальності: Право та Міжнародне право) та заочною формами навчання 

(спеціальність Право).  

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за ОП Право навчання 

ведеться за повною (4 роки навчання) та скороченою формами навчання (2 

роки). За ОП Міжнародне право студенти навчаються 4 роки на основі повної 

загальної середньої освіти.  

Студенти освітнього рівня магістр навчаються за трьома освітньо-

професійними програмами Право, Медіація (денна та заочна форми 

навчання), Міжнародне право (денна форма навчання).  

На юридичному факультеті наявні усі ОПП, а також відповідні 

навчальні та робочі навчальні плани. Необхідна інформація представлена на 

сайті факультету в розділі «Освітні програми» 

https://law.chnu.edu.ua/programs/ (ОПП, навчальні плани, проекти ОПП, 

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


таблиці змін до кожної ОП, рецензії, відгуки, робочі програми, силабуси, 

програми практик та підсумкової атестації). 

Освітній процес на юридичному факультеті здійснюється відповідно 

графіку освітнього процесу на навчальний рік, розкладу, представленого на 

інформаційному стенді та на сайті факультету https://law.chnu.edu.ua/rozklad/. 

У зв’язку з пандемією коронавірусу та війною в Україні освітній процес 

організований з можливістю навчання як очно, так і дистанційно. 

Так, на 2022/2023 навчальний рік розклад був складений для очного 

навчання з огляду на можливість переходу або на повністю дистанційну або 

змішану форму навчання, без жодних змін в структурі чи змісті. 

За окремими розкладами навчаються студенти заочної форми навчання, 

які  передбачають навчання у такі етапи: - настановна сесія; - міжсесійний 

період; - екзаменаційна сесія. 

На юридичному факультеті в межах освітніх програм, визначених  

компетентностей та програмних результатів навчання розроблено робочі 

програми та силабуси до всіх навчальних дисциплін, як обов’язкових, так і 

вибіркових. Щороку зміст робочих програм переглядається, оновлюється та 

затверджується у відповідному порядку. Всі робочі програми та силабуси 

розміщені на сайті факультету https://law.chnu.edu.ua/courses/. 

Електронне навчання представлене на платформі Moodle, на якій 

розміщено лекції, завдання для практичних занять, завдання для 

самостійного опрацювання, презентації з тем, питання для підсумкового 

контролю, тестові завдання, рекомендована література тощо. 

Практична підготовка студентів на юридичному факультеті передбачена 

освітніми програмами. Програми навчальних практик в судах, прокуратурі, в 

органах місцевого самоврядування (https://law.chnu.edu.ua/bakalavr/) та 

виробничих практик на ОР магістр спеціальностей 081 Право 

(https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mahistry/Robocha-prohrama-

praktyky-mahistry.pdf, https://law.chnu.edu.ua/wp-

content/uploads/mediation/Robocha-prohrama-praktyky-Mediatsii.pdf) та 293 

Міжнародне право (https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mahistry-mp/rp-

prakyky.pdf) розроблені на підставі Наскрізних програм для кожної 

спеціальності, затверджених вченою радою юридичного факультету. 

В умовах війни другий семестр 2021/2022 навчального року проходив 

дистанційно. Деканатом було перевірено можливість доступу студентів до 

навчання, можливість їх реального залучення до навчання. Активізувалася 

індивідуальна робота зі студентами, консультації через корпоративну пошту 

та Google Meet. Перший семестр 2022/2023 року розпочався у змішаній 

формі. Так, 1-3 курси усіх освітніх програм денної форми навчання, (повної 

та скороченої) розпочали очне навчання з обов’язкових дисциплін. Водночас, 

4, 5 та 6 курси навчаються дистанційно. Розклад вибіркових навчальних 

дисциплін сформований відповідно до норм  тижневого навантаження, 

вибору студентів та завантаженості викладачів. 

Враховуючи обставини карантину і війни, на вченій раді факультету 

було прийнято рішення проводити поточний підсумковий контроль за 

https://law.chnu.edu.ua/rozklad/
https://law.chnu.edu.ua/courses/
https://law.chnu.edu.ua/bakalavr/
https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mahistry/Robocha-prohrama-praktyky-mahistry.pdf
https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mahistry/Robocha-prohrama-praktyky-mahistry.pdf
https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mediation/Robocha-prohrama-praktyky-Mediatsii.pdf
https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mediation/Robocha-prohrama-praktyky-Mediatsii.pdf
https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mahistry-mp/rp-prakyky.pdf
https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mahistry-mp/rp-prakyky.pdf


результатами одного модуля.    

Кожного навчального року з поважних причин студенти виявляють 

бажання навчатися за індивідуальним графіком. Цього року перелік 

поважних причин, у відповідності до рішення Вченої ради Чернівецького 

національного університету був розширений. Це дало змогу перевести на 

індивідуальний графік навчання більше 80 студентів факультету. Заяви з 

індивідуальними планами студентів розглядалися на засіданнях кафедр та 

засіданні вченої ради факультету і відповідні рішення лягли в основу наказу 

ректора про переведення студентів на індивідуальний графік навчання. З 

такими студентами за окремими графіками працюють викладачі, контроль за 

виконанням студентами завдань здійснюють викладачі та заступник декана з 

навчально-методичної роботи. 

На факультеті протягом 2022 року посилена робота з навчально-

методичного забезпечення. Так, професорсько-викладацьким складом 

підготовлена значна кількість навчально-методичних посібників як з 

нормативних дисциплін, так і дисциплін вільного вибору. 

Наукова робота 

На факультеті був успішно проведений за новими вимогами та 

процедурою (3 листопада 2022 року) захист в разовій спеціалізованій вченій 

раді Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 

дисертації аспірантки кафедри публічного права К.В. Солодан на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за 

спеціальністю 081 Право, науковий керівник завідувачка кафедри публічного 

права, д.ю.н., проф. Р.О. Гаврилюк. В результаті публічного захисту Солодан 

К.В. та у відповідності до наказу ректора Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича від 22 листопада 2022 року було видано 

диплом доктора філософії з галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право.  

6 жовтня 2022 року успішно захистив кандидатську дисертацію за 

спеціальністю 12.00.07 асистент кафедри публічного права, заступник декана 

юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків Крайній 

П.І. Захист відбувся в Запорізькому національному університеті. Науковий 

керівник д.ю.н., проф. Пацурківський П.С. 

За звітний період викладачам юридичного факультету присвоєно 5 

вчених звань професора та 2 вчених звання доцента. 

Триває робота по відновленню Ерліхівського журналу та включення 

його в подальшому в Перелік фахових видань України. 

 Станом на 01.10.2022 року на юридичному факультеті навчалися 25 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право». У 2022 році зараховано до аспірантури 11 аспірантів (повністю 

заповнений ліцензійний обсяг на 2022 рік). 



Не дивлячись на надзвичайно складні умови, які принесла війна в наше 

життя, продовжують активну роботу кафедри юридичного факультету щодо 

проведення різноманітних міжнародних, всеукраїнських конференцій, 

регіональних круглих столів та форумів, які проведені на високому рівні: 

- 14 квітня 2022 року кафедрою кримінального права юридичного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича було проведено круглий стіл на тему «Вимір безпеки в умовах 

війни: правове та психологічне забезпечення».  Співорганізаторами заходу 

стали кафедра психології факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи та філія Державної установи «Центр пробації» у Чернівецькій області; 

- 26-28 травня 2022 року відбулася щорічна VII міжнародна наукова 

конференція, яку традиційно організовує 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 

«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»; 

-  на початку червня 2022 року за ініціативи викладачів кафедри 

публічного права юридичного факультету Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича було проведено V Міжнародний  правничий 

форум «Права людини та публічне врядування»; 

- 29 червня 2022 року кафедрою процесуального права Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та кафедрою 

конституційного права України Національного юридичного університетом 

імені Ярослава Мудрого та спільно з кафедрою конституційного права 

Львівського національного університету імені Івана Франка був проведений 

міжвузівський круглий стіл на тему: «Український конституціоналізм в 

умовах війни»; 

- 29 вересня 2022 року викладачі юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича взяли участь у роботі 

щорічного міжнародного наукового конгресу «Дні права у Трнаві 2022». 

Організаторами проведення заходу виступили колеги з юридичного 

факультету Трнавського університету у Трнаві (м. Трнава, Словаччина). 

Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича також став одним із співорганізаторів заходу разом із 

юридичним факультетом Університету військових досліджень (м. Варшава, 



Польща), юридичним факультетом Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна), 

юридичним факультетом Львівського державного університету внутрішніх 

справ (м. Львів, Україна), Центрально-європейською академією Університету 

Мішкольца (м. Мішкольц, Угорщина). 

- 21 жовтня 2022 року кафедрою процесуального права було проведено 

VІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні». 

- 6 грудня 2022 року кафедрою приватного права проведена Міжнародна 

науково-практична онлайн конференція «Правові виклики сучасності: 

законодавче реагування на геополітичні й історичні проблеми». 

- 9 грудня 2022 року кафедра кримінального права юридичного 

факультету вже другий рік поспіль організовує Міжнародну науково-

практичну конференцію присвячену пам’яті видатного криміналістика Ганса 

Гросса під назвою «ІІ Наукові читання пам’яті Ганса Гросса». 

Також, варто відмітити й величезну кількість різноманітних круглих 

столів, всеукраїнських та міжнародних конференцій в яких взяли участь 

викладачі та студенти юридичного факультету. А це є свідченням того що  

наука не стоїть на місці не дивлячись на ті умови в яких перебуває наше 

суспільство.    

Міжнародна співпраця 

Юридичним факультетом систематично ведеться активна робота по 

розширенню можливостей, які виникають через укладання угод про 

співпрацю між університетом та зарубіжними закладами вищої освіти. 

Впродовж звітного періоду відбувалась співпраця в частині проведення 

різного роду міжнародних конференцій, запрошення гостьових лекторів, 

академічної мобільності викладачів та студентів. 

Налагодження нових зв’язків міжнародного співробітництва 

залишається одним із пріоритетів нашої правничої школи. Черговою 

сходинкою у цьому процесі став запуск цілої плеяди різного роду навчальних 

курсів для наших студентів, які дають можливість краще опанувати іноземну 

мову, а саме: 

- в рамках реалізації програми USAID «Справедливість для 

всіх», серії тематичних онлайн воркшопів під назвою “Global Legal 

Skills Virtual Workshop Series”, в яких приймали участь представники 

вітчизняних та зарубіжних юридичних закладів вищої освіти, на базі 

юридичного факультету Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича запропонована студентам серія онлайн курсів 

з вивчення юридичної англійської мови. Так, 6 жовтня 2022 року 

розпочав свою роботу 10-ти тижневий курс «Legal English for Law 

Students». Такий захід став можливий завдяки попередній 



домовленості з Кетрін Бек, спеціаліста з юридичної англійської мови, 

старшим викладачем коледжу Емеріта, викладача школи права 

Роберта Х. Маккінлі Університету Індіана (м. Індіанаполіс, Штат 

Індіана); 

- паралельно стартував й інший курс з вивчення юридичної 

англійської мови «Reading US Case Law». Його проведення стало 

можливим завдяки налагодженню контактів із колегами зі 

Сполучених Штатів Америки. Лекторами курсу є Стівен Х. Горовіц, 

який є професором з юридичної англійської мови у офісі 

магістратури та міжнародних програм інституту права 

Джорджтаунського університету (Вашингтон, Округ Колумбія, 

США) та професором Денієлом А. Едельсоном, доцентом кафедри 

юридичної практики університету Сетон Холл (Сауз Орендж, штат 

Нью-Джерсі, США), адвокатом. 

Основною родзинкою даних курсів є те, що вивчення юридичної 

англійської мови відбувається шляхом пояснення законодавства США, 

окремих рішень судів та аналізу окремих граматичних конструкцій, 

тлумачення термінів та юридичних текстів. Увага приділяється вивченню 

англійської мови, характерної для американського законодавства і розумінню 

правового контексту, в якому вона використовується. Мета цих курсів 

полягає в тому, щоб студенти засвоїли відповідні мовні навички (читання, 

письмо, говоріння та аудіювання). 

Однією з переваг юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича є можливість семестрового навчання 

студентів за кордоном на умовах Програми академічної мобільності 

Еразмус+. Важливим є той факт, що Освітні Програми для спеціальностей 

«Право» та «Міжнародне право» містять навчальну дисципліну 

«Європейська Грантова система», метою якої є допомогти студентам 

реалізувати можливості академічного обміну. Цього року шанс навчатися у 

рамках зимового навчального семестру 2022-2023 рр. в м. Клагенфурт 

(Австрія) отримали студенти ІV курсу спеціальності «Міжнародне 

право» Руслан Каряка та Ельвіна Гуцул. 

У рамках Угоди про співпрацю, подвійні дипломи між факультетом 

права та адміністративних наук Сучавського університету «Штефан чел 

Маре» та юридичним факультетом Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, кафедрою Європейського права та 

порівняльного правознавства, студенти першого, другого та третього курсів 

спеціальностей «Міжнародне право» та «Право» отримали можливість взяти 

участь у Літній школі «International Teach Law Scientific Sessions» в місті 

Ватра Дорней (Румунія) яка відбувалась з 22 по 28 липня 2022 року. 

Значні сподівання факультет покладає також на співпрацю та 

партнерство в сфері освітньої діяльності з Консульством Латвійської 

Республіки у Чернівцях (в особі почесного консула Іллі Хочь), з яким в 

жовтні місяці був підписаний Меморандум про співпрацю. Крім того, на 

завершальних стадіях знаходиться підписання декількох міжнародних угод 



між Чернівецьким національним університетом та закладами освіти держав-

членів ЄС які готують правників.  

Навчально-виховна складова 

5 січня 2022 року на юридичному факультеті відбулось чергове свято – 

диплом магістра отримали 67 студентів денної форми навчання та 54 

студента заочної форми навчання. Урочиста Академія вручення дипломів 

проходила в ошатній Мармуровій залі ЧНУ імені Юрія Федьковича.  

12 квітня 2022 року, представниками юридичної клініки спільно з 

студентами-консультантами 2-го, 3-го та 5-го курсів було проведено 

волонтерську акцію щодо надання безоплатної правової допомоги у центрах 

біженців та переселенців (5-6 гуртожитки ЧНУ). 

Упродовж навчання студенти юридичного факультету мають 

можливість взяти участь в різноманітних наукових заходах. Так, у травні 

2022 року проводилася щорічна студентська конференція. За її умовами 

здобувачі вищої освіти виконували свої роботи по заздалегідь відомих 

секціях. 

1 липня 2022 року славні ряди випускників юридичного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

поповнили студенти денної та заочної форми, які отримали диплом за ОП 

«Бакалавр права» при проведенні Урочистої Академії. 

15 вересня 2022 року відбулася Урочиста Академія посвяти 

першокурсників Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича у студенти. У зв’язку з безпековими моментами, вона не була 

такою звичною для нас та помпезною як все. Водночас студенти-

першокурсники юридичного факультету хоча б частково мали змогу відчути 

неповторну ауру єдності факультетської родини. 

28 вересня 2022 року у Блакитній залі Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича відбувся семінар на тему «Imagining 

peace during conflict» за участі представників громадських організацій та 

активістів з Італії, діяльність яких присвячена запобіганню насильства та 

пропагуванню миру. У заході взяли участь студенти 1, 2, 4 та 6 курсів 

юридичного факультету, а також викладачі факультету. 

Вже гарною традицією на факультеті є спільно з органами студентського 

самоврядування організовувати різного роду заходи до святкування Дня 

юридичного факультету чи то до Дня юриста. Цього року були проведені 

зустріч «За горнятком кави» (6 жовтня), інтелектуальний брейн-ринг до Дня 

юриста (7 жовтня), освітній захід для молоді Станція «АНТИкорупція», 

тощо.   

Теплою та цікавою стала друга субота жовтня на юридичному 

факультеті. За ініціативи студентського активу факультету був організований 

маленький суботник, на якому студенти та викладачі мали змогу 



поспілкуватися та прикрасити внутрішній дворик факультету вічнозеленими 

туями. 

Круглі столи, тематичні зустрічі, засідання гуртків у формі кінодебатів, 

зустрічі студентства з представниками різних правових професій («Державна 

служба: так чи ні?»; «Представники кіберполіції презентували студентам 

проект «МРІЯ» @StopRussiaChannel»; «Розмова про діалог: основи розбудови 

миру»; «Методика виявлення прихованої інформації: діалоги про поліграф»; 

«Зустріч з INTERPOL»; «Зустріч з представником Ради адвокатів Чернівецької 

області»; «Зустріч з керівником Антикорупційної ініціативи Європейського 

Союзу (EUACI)», тощо) вже стали гарною практикою юридичного 

факультету. Приємно відзначити що ініціаторами таких «івентів» є як 

викладачі так і студенти.   

Цей рік особливо відзначився і багатогранними відкритими бінарними 

лекційними заняттями. Наші студенти мали змогу прослухати багаточисельні 

лекційні заняття як міжнародних так і вітчизняних науковців та практиків. 

Серед таких варто відмітити лекційні заняття: Я.О. Триньової 

«Методологічні підходи до нормативного регулювання новітніх біоетичних 

проблем в кримінальному праві України»; Н.Т. Петрицин-Дубицької 

«Спадкове право: поняття, засади, місце в системі приватного права України 

та міжнародно-правова імплементація»; О.Є. Кухарєва «Основні питання 

теорії і практики спадкового права»; Кристофа Шметтерера «Карл Фрідріх 

Адлер – його академічний шлях з Відню до Чернівців і важке повернення до 

Австрії»; В.М. Куца «Кримінальна відповідальність у механізмі протидії 

злочинності»; Дорела Фроні «Митний союз ЄС і транскордонне 

співробітництво»; Робін Джуні «Правове регулювання охорони 

атмосферного повітря»; О.А. Поліводського «Електронна форма договору з 

нерухомістю: проблеми теорії та практики»; Джанет Діксон «Правова 

система США»; Ендрю Тернера «Проблемні питання та спеціальні методи 

розробки договорів»; Н.В. Клєцової «Право промислової власності»; К.Г. 

Бейлфус «Співробітництво у цивільних справах в ЄС»; Джона Б. Торнтона 

«Складання договорів за законодавством США: особливості застосування 

юридичної термінології»; Барендта Ван Левена «Введення до правової 

системи Англії»; Л.Л. Тарасенка «Засоби індивідуалізації товарів та 

виробників»; І.В. Спасибо-Фатєєвої «Зобов’язальне право»; Л.А. Швецової 

«Процедури Вищої ради правосуддя». Цього року студенти факультету мали 

змогу прослухати й цілу плеяду цікавих всеукраїнських онлайн лекторіїв на 

різну правову тематику. Водночас й викладачі юридичного факультету 

багаторазово мали можливість поділитися своїм досвідом з студентами 

інших ЗВО.   



26 жовтня 2022 року спільно студентським парламентом юридичного та 

економічного факультетів було проведено благодійний солодкий ярмарок. 

Еклери, горішки, кекси, печиво, пончики, тортики, різноманітні тістечка, 

горнятко чаю та кави – це все було запропоновано гостям. Спільними 

зусиллями було зібрано кошти які передані на благодійність. 

У Мармуровій залі ЧНУ 25 жовтня відбувся півфінал конкурсу 

«Університет має талант», який вже встиг стати традиційним. Окрім 

розкриття студентських талантів, метою була благодійність – донати для 

Збройних сил України. За результатами конкурсу фіналістами стали троє 

студентів юридичного факультету. 

Цього року також новою просвітницькою формою та своєрідною 

формою популяризації факультету стала участь викладачів в програмі 

«Історичні діалоги», в якій мова велася про становлення та розвиток 

правничої науки на теренах Буковини та в стінах рідного юридичного 

факультету. 

Поряд з професійним вихованням на факультеті відбувається й 

виховання в національно-патріотичному напрямку. Це досягається завдяки 

таким заходам як: «День Гідності та Свободи на юридичному факультеті: 

флешмоб Жовта стрічка» (21 листопада); «Революція Гідності. Мої особисті 

уроки» (21 листопада); чергове засідання гуртка «Інновації та права людини» 

кафедри теорії права та прав людини яке було приурочене темі Голодомору 

1932 – 1933 рр. як злочину проти гідності українського народу.    

Профорієнтаційна сторона діяльності юридичного факультету 

Як уже було відзначено вище, враховуючи тенденцію зменшення 

контингенту студентів у 2017-2021 роки, на юридичному факультеті 

протягом 2022 року була посилена робота в напрямку нових форм 

профорієнтаційної роботи. Ці заходи в 2022 році дали змогу підвищити 

рівень зацікавленості абітурієнта та змінити динаміку контингенту в бік 

зростання. 

Так, викладачі кафедри Європейського права та порівняльного 

правознавства в рамках профорієнтаційної онлайн зустрічі з учнями 

Чернівецьких ЗОШ, яка відбулася в квітні місяці, дали відповідь на питання: 

Чому варто сьогодні обирати фах юриста? Чи безпечно вступати до 

українських вишів? Чому саме юридичний факультет Чернівецького 

національного університету є тим унікальним факультетом, колектив якого 

допоможе отримати необхідні знання, щоб стати висококваліфікованим 

юристом? Юрист-міжнародник – це лише про престиж?  

Наприкінці квітня в ході проведеного викладачами кафедри 

процесуального права спільно з ЦПРПП Вижницької міської ради 

профорієнтаційного заходу обговорювались фактори, які впливатимуть на 

юридичну професію у майбутньому. Що дало змогу учасникам заходу обрати 

свою майбутню професію. 

Травневими днями на юридичному факультеті Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича відбувся профорієнтаційний 



захід «Стань студентом юридичного факультету на один день». В межах 

даного заходу, ми мали змогу зустріти учнівську молодь, яка вже зараз 

прагне заглянути в майбутнє і знайти в ньому своє місце, а також пізнавати 

світ та бажання навчатися новому. В ході запропонованих занять, з числа 

наших слухачів, були сформовані міні групи, що дало змогу максимально 

приділити увагу кожному учаснику навчального процесу. 

В рамках проведення профорієнтаційних заходів на юридичному 

факультеті, 16 травня відбулося пізнавальне для студентів-бакалаврів 

спілкування на тему «Нотаріальний іміджмейкінг». Практикуючі юристи, 

професіонали, які пройшли шлях становлення в якості нотаріуса та 

помічника нотаріуса, поділилися із студентами власним досвідом доступу до 

професії нотаріуса та нотаріальної діяльності. Основна мета заходу полягала 

у відтворенні зрозумілого іміджу нотаріату та роз’яснення студентам 

існуючих проблем в цій сфері, про що неодноразово наголошували 

модератори зустрічі. 

За ініціативи Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

військової адміністрації 9 червня 2022 р. на юридичному факультеті 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

стартувала літня профільна школа за участю учнівської молоді Буковинської 

Малої академії наук. Модераторами проведених занять були викладачі 

кафедри теорії права та прав людини, кафедри публічного права, кафедри 

кримінального права, а також практичні працівники Чернівецького науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру (НДЕКЦ) МВС України. 

Матеріально-технічне забезпечення 

На 2022 рік був запланований ряд заходів та дій, які мали покращити 

матеріально-технічне забезпечення факультету. Однак повномасштабне 

вторгнення ворога на територію нашої держави суттєво внесло корективи в 

фінансову політику держави в цілому та закладів вищої освіти, зокрема. Не 

виключенням став і наш заклад вищої освіти.  

Не дивлячись на фінансові труднощі, цього року вдалося відремонтувати 

та привести до презентабельного вигляду коридор центрального входу та 

розмістити там рекламний банер. Спільними зусиллями в.о. завідувача 

кафедри, викладачів та адміністрації факультету був проведений 

косметичний ремонт приміщень кафедри теорії права та прав людини. Також 

був частково впорядкований внутрішній двір факультету зі сторони вулиці 

Сковороди. 

 

 


