
НАУКОВІ ТА ІНШІ ЗАХОДИ, ОРГАНІЗОВАНІ ТА ПРОВЕДЕНІ 
ВИКЛАДАЧАМИ ТА СТУДЕНТАМИ ОП  

1. 19 березня 2018 року за сприяння Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу 
кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю.Федьковича організовано та проведено тренінги із 
медіації в трудових спорах в рамках сертифікатної програми «Професійна медіація» 
під керівництвом сертифікованих медіаторів Світлани Хєди, Ольги Тютюн. Магістри 
кафедри публічного права були слухачами проведеного заходу. 
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/svitlana-khieda-zaproshenyi-trener-sert/ 
https://www.facebook.com/profi.mediation.chnu/posts/156312291718402 
2. 4 вересня 2018 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича викладачами-проектантами ОП організовано та 
проведено практичний майстер-клас із підвищення кваліфікації та практичних 
аспектів діяльності медіатора за участю білоруського медіатора Миколи Хотяновича. 
Магістри кафедри публічного права були слухачами проведеного заходу. 
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/vidbuvsia-praktychnyi-maister-klas-iz-pidvyshchennia-
kvalifikatsii-ta-praktychnykh-aspektiv-diialnosti-mediatora/ 
3. 17-21 вересня 2018 року за сприяння Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу 
кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю.Федьковича та команди ГО «Буковинський центр 
медіації» організовано та проведено лекцію з міжнародного комерційного арбітражу 
та американської альтернативної юриспруденції доктора права, адвоката та 
практикуючого арбітра зі США Роя Гонаса. Магістри юридичного факультету були 
слухачами проведеного заходу http://lawfaculty.chnu.edu.ua/zavershyvsia-tsykl-lektsii-z-
mizhnarodnoho-komertsiinoho- arbitrazhu-ta-amerykanskoi-iurysprudentsii/ 
https://www.facebook.com/law.chnu/posts/738017269871462 
4. 12-14 жовтня 2018 р. кафедра публічного права організувала для магістрів 
кафедри три тренінгові дні з медіаційних навичок. Перший день Анна Лиско, керівник 
Львівського центру медіації, поділилася із слухачами програми своїм баченням медіації, що 
давно вже стала для неї стилем життя, розповіла про базові комунікаційні навички та 
перешкоди для продуктивного спілкування, які можуть стати на заваді ефективному 
розв’язанню людських конфліктів. Наступного дня п. Анна провела із слухачами тренінг, 
присвячений особливостям проведення медіації при вирішенні адміністративних спорів. 
Третього дня Ольга Тютюн, член Правління ГО «Національна асоціація медіаторів 
України», медіатор Центру Медіації при Київській Торгово-промисловій палаті ознайомила 
слухачів із специфікою сімейних конфліктів, правилами безконфліктного 
ненасильницького спілкування, а також розкрила причини виникнення конфліктів в сім’ї. 
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/zolota-osin-mediatsii-na-iurydychnomu-fakulteti-chnu/  
5. 14 жовтня 2018 року в Залі Вченої ради юридичного факультету Чернівецького 
національного університету ім. Юрія Федьковича відбулось урочисте підписання 
Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією медіаторів України, 
Буковинським центром медіації та Лабораторією медіації, переговорів і арбітражу кафедри 
публічного права Університету. http://lawfaculty.chnu.edu.ua/memorandum-pro-spivpratsiu-u-
sferi-mediatsii/  
6. 12.листопада 2018 року для суддів Чернівецької, 13.листопада 2018 року – для 
суддів Хмельницької та 14.листопада  2018 року для суддів Тернопільської областей 
Руслана Гаврилюк спільно із суддею Турійського районного суду Волинської області 
Ольгою Турак провела семінари-тренінги щодо оволодіння європейськими цінностями 
медіації; розуміння її ролі та призначення в соціумі; оволодіння базовими навичками 
та техніками медіатора для використання їх при здійсненні правосуддя. 



http://lawfaculty.chnu.edu.ua/rozpochynaty-ranishe-pochatku-marker-kafedry-publichnoho-
prava/  
7. 15 січня 2019 року кафедрою публічного права Університету організовано для 
викладачів кафедри тренінг з емоційної компетентності медіатора, який провели 
медіатор, член правління ГО “НАМУ” Ольга Тютюн та психотерапевт, сімейний медіатор, 
голова ГО “Центр допомоги сім’ї” Вікторія Ейдеміллєр. http://lawfaculty.chnu.edu.ua/treninh-
z-emotsiinoi-kompetentnosti-mediatora/  
8. 22 березня 2019 року в рамках реалізації Проекту «Mediation: Training and Society 
Transformation / Медіація: навчання та трансформація суспільства (MEDIATS)»  підписано 
тристоронню Угоду про співпрацю між Чернівецьким національним університетом ім. Ю. 
Федьковича в особі Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу кафедри публічного 
права, ГО «Буковинський центр медіації» та Чернівецьким місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. http://lawfaculty.chnu.edu.ua/ukoriniuiemo-
mediatsiiu-v-chernivtsiakh/  
9. 8 квітня 2019 р. відбулося підписання одразу двох тристоронніх договорів про 
співпрацю в рамках Проекту «Mediation: Training and Society Transformation / Медіація: 
навчання та трансформація суспільства (MEDIATS)» між Університетом в особі 
Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу кафедри публічного права, ГО 
“Буковинський центр медіації”, Службою у справах дітей Чернівецької міської ради та 
Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/mediatsiia-ditiam/  
10. 10-11 квітня 2019 року студенти-магістри кафедри публічного права, які 
навчаються на спеціалізованому блоці “Юрист-медіатор” Марія Ксьонжек та Олена 
Щербакова за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, що 
відбулася у Запорізькому національному університеті за галуззю знань 08 Право 
спеціальності 081 Право, зайняли друге командне місце в Україні серед 55 представлених 
команд. Крім того, Марія Ксьонжек, посіла третє місце серед усіх учасників 
індивідуального туру.! https://law.chnu.edu.ua/olimpiada-z-pravoznavstva-2019-my-sered-
prizeriv/  
11. 16 травня 2019 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича членом проектної групи ОП, деканом факультету 
професором П.Пацурківським організовано та проведено публічну лекцію 
міжнародного експерта Проекту ЄС Право-Justice Алвідаса Медалінскаса 
«Реформування правничої освіти в Україні: європейський погляд» Магістри 
юридичного факультету були слухачами проведеного заходу https://law.chnu.edu.ua/week-
of-chernivtsi-law-school/ 
12. 17-18 травня 2019 року в рамках співпраці кафедр публічного права, Європейського 
права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича та факультету права та 
адміністративних наук Сучавського університету «Штефан чел Маре» організовано та 
проведено 3-тю міжнародну наукову конференцію «Етичні та соціальні виміри в 
державному управлінні та праві». Магістри кафедри публічного права брали активну 
участь в організації та проведенні заходу. https://law.chnu.edu.ua/week-of-chernivtsi-law-
school/ 
13. 18-19 травня 2019 року на базі юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича за ініціативи кафедри публічного права 
та спільно із Чернівецьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України 
організовано та проведено Першу Регіональну школу з медіації. Магістри кафедри 



публічного права брали участь в організації та проведенні заходу 
https://law.chnu.edu.ua/first-mediation-school-in-chernivtsi/ 
14. 21-22 травня 2019 року на запрошення проектної групи ОП та  Лабораторії медіації, 
переговорів й арбітражу кафедри публічного права в рамках Року Медіації в Україні 
університет відвідав загальновідомий у професійних колах медіаторів світу сертифікований 
медіатор Федерального округу апеляційного суду США, Голова Комітету Судової Ради з 
альтернативного вирішення спорів (штат Північна Кароліна), член Академії сімейних 
медіаторів Френк Лейні та провів дводенний тренінг для викладачів кафедри, магістрів 
юристів-медіаторів із сімейної  медіації та переговорів. https://law.chnu.edu.ua/mediation-
as-innovation/   
15. 29 травня 2019 року на запрошення проектної групи ОП з метою розвитку 
партнерства у сфері магістерських програм з медіації до ЧНУ ім. Ю.Федьковича з робочим 
візитом відвідав доцент кафедри теорії та історії держави та права Університету “КРОК” 
Іван Баликін. https://law.chnu.edu.ua/sinergiya-universitetiv-zaporuka-uspihu-mediatsiyi-v-
ukrayini/  
16. 27 вересня 2019 року за ініціативою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича (Україна) та Сучавського університету імені Стефана чел Маре 
(Румунія) організовано та проведено Міжнародну науково- практичну конференцію 
«Новітні ціннісні виклики юридичній освіті та науці: історія та сучасність». Магістри 
юридичного факультету брали участь в організації та проведенні заходу 
http://chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=11736 
17. 3 жовтня 2019 року завідувач кафедри публічного права доктор юридичних наук, 
медіатор Руслани Гаврилюк, керівник Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу цієї ж 
кафедри Лідії Нестеренко та студенти юридичного факультету, з одного боку, та 
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій 
області провели  workshop  – неформальну тренінг-дискусію фахівців системи БПД, 
адвокатів, медіаторів та студентів юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича щодо переваг та недоліків як 
судового, так і позасудового врегулювання спорів за допомогою медіації. 
https://law.chnu.edu.ua/ukoriniuiemo-mediatsiiu-yak-alternatyvu-derzhavnym-sudam/  
18. 15 жовтня 2019 року стартував проект «Юридичні клініки – агенти 
популяризації медіації як способу вирішення спорів», що реалізувався в рамках 
проекту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації 
юридичних клінік України” Міжнародного фонду «Відродження». Керівник проекту – 
Лідія Нестеренко, викладач-куратор юридичної клініки, керівник Лабораторії медіації, 
переговорів та арбітражу кафедри публічного права, асистентка цієї ж кафедри. Магістри 
кафедри публічного права активно залучались до реалізації. 
https://law.chnu.edu.ua/yurydychni-kliniky-ahenty-mediatsii/  
19. 16 жовтня 2019 року робоча група Проекту ЕРАЗМУС+КА2 № 599010-EPP-1-2018-
1-NL-EPPKA2-CBHE-JP “Медіація: навчання та трансформація суспільства / MEDIATS” 
спільно з Лабораторією медіації переговорів та арбітражу кафедри публічного права 
провели для магістрів-медіаторів креативний інтерактивний воркшоп «Творимо закон про 
медіацію разом». https://law.chnu.edu.ua/tvorymo-zakonoproekt-pro-mediatsiiu-razom/  
20. 18 жовтня 2019 року було оприлюднено на сайті факультету розроблені проектною 
групою ОП Принципи та процедури забезпечення якості освіти, яку надає юридичний 
факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
https://law.chnu.edu.ua/pryntsypy-ta-protsedury-zabezpechennia-yakosti-osvity/  
21. 23 жовтня 2019 року студенти-магістри Катерина Струцинська Олександрою 
Гончар спільно з  Лідією Нестеренко, керівником лабораторії медіації, переговорів та 



арбітражу кафедри публічного права, провели у Чернівецькій гімназії № 4 правопросвітній 
урок “Медіація у школі”. https://law.chnu.edu.ua/mediatsiia-v-shkoli/  
22. 24-25 жовтня 2019 року на базі юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича з ініціативи кафедри процесуального 
права спільно з Німецько-українським об’єднанням юристів, за підтримки проекту ЄС 
«Право-Justice» організовано та проведено ІІІ Міжнародну науково-практична 
конференцію «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Украйні». 
Викладачі, які забезпечують ОП, брали активну участь в організації та проведенні заходу 
https://law.chnu.edu.ua/suchasni-vyklyky-ta-aktualni-problemy-sudovoi-reformy/  
23. 31 жовтня 2019 року викладачі ОП за участю студентів ОП на запит Департаменту 
з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України № 196/34743-
33-19/11.1.1 від 25.10.2019 р. підготували та оприлюднили науково-експертний висновок 
щодо Проекту Закону України «Про медіацію». https://law.chnu.edu.ua/naukovo-ekspertnyi-
vysnovok-zakonu-ukrainy-pro-mediatsiiu/ 
24. 1 листопада 2019 року проектна група ОП розглянула запропонований МОН 
України до публічного обговорення Проект Галузевого стандарту вищої освіти України 
другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право спеціальності 081 
Право та надала пропозиції з їх обґрунтуванням на розгляд підкомісії зі спеціальності 081 
Право Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Найвагомішою із цих 
пропозицій була: доповнити Проект галузевого Стандарту вищої освіти для магістрів 
галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право ще однією спеціальною компетентністю 
наступного змісту: здатність застосовувати основи медіації, відновного правосуддя, 
третейського судочинства та арбітражу як альтернативні державним судам інститути. 
https://law.chnu.edu.ua/mediatsiia-vymoha-chasu/ 
25. 5 листопада 2019 року викладачі кафедри публічного права спільно з юридичною 
клінікою факультету отримали офіційне підтвердження від грантодавця Проекту USAID 
«Трансформація фінансового сектору» про рекомендацію до фінансування 
заявки «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги споживачам 
фінансових послуг», що була подана в рамках Оголошення FST-RFA-001 «Захист прав 
споживачів та безкоштовна юридична допомога споживачам фінансових послуг» Одним із 
напрямків проекту є запровадження медіації для більш ефективного захисту прав 
споживачів фінансових послуг. https://law.chnu.edu.ua/transofrmuiemo-pretsedenty-v-
uzvychaiennia/  
26. 8 листопада 2019 року керівниця Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу 
Університету у межах проєкту «Юридичні клініки - агенти популяризації медіації як 
способу вирішення спорів» Лідія Нестеренко організувала та модерувала зустріч 
юридичних клінік Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ, 
Університету Короля Данила. https://law.chnu.edu.ua/vektor-napriamku-rozvytku-mediatsii/  
27. 14 листопада 2019 року керівниця Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу 
спільно з юридичною клінікою Університету  провела тренінг щодо медіації як способу 
вирішення спорів  для учасників проекту “Правова освіта громадян через діяльність 
параюристів в територіальних громадах Чернівецької області”, що реалізується за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження». https://law.chnu.edu.ua/ukoriniuiemo-
kulturu-mediatsii-v-rehioni/  
28. 15 листопада 2019 року на базі юридичного факультету імені Юрія Федьковича в 
рамках співпраці з проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору» 
організовано та проведено тренінг «Захист прав споживачів фінансових послуг» від 



спікерів та координаторів проекту USAID Тетяни Грищенко, Тетяни Буряк. Магістри 
юридичного факультету брали участь в організації та проведенні заходу 
https://law.chnu.edu.ua/novi-sehmenty-na-rynku-pravovykh-posluh/  
29. 22 листопада 2019 р. на базі юридичного факультету Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича відбулась презентація першого в Україні підручника для 
правників «Медіація у професійній діяльності юриста». Цей підручник підготовлено у 
рамках реалізації проекту  Української академії медіації «Підтримка юридичних 
вищих навчальних закладів шляхом розроблення навчально-методичного 
забезпечення викладання дисциплін з медіації задля поліпшення якості юридичної 
освіти та сприяння ширшому застосуванню альтернативних механізмів вирішення 
спорів», що реалізується за підтримки американського народу, наданої через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». Викладачі 
кафедри публічного права Р.О.Гаврилюк та Д.В.Костя є співавторами цього підручника. 
https://law.chnu.edu.ua/prezentatsiia-pidruchnyka-z-mediatsii/  
30. 3 грудня 2019 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича з ініціативи проектної групи ОП й Лабораторії 
медіації, переговорів та арбітражу організовано та проведено лекцію італійської 
медіаторки Софії Дудчак на тему «Гуманістична медіація» Магістри кафедри 
публічного права брали участь в організації та проведенні заходу 
https://law.chnu.edu.ua/mediatsiia-yak-mystetstvo-zhyttia/ 
31. 5 грудня 2019 року на базі юридичного факультету імені Юрія Федьковича з 
ініціативи проектної групи ОП, Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу 
організовано та проведено лекцію для студентів юридичних вузів та юристів-
практиків від учасниці співпраці з центрами медіації та судами Мілана та Бергамо 
(Італія) - італійської медіатори Софії Дудчак. https://mediats-chnu.com/mediation-as-the-
art-of- life/?fbclid=IwAR3G1bD6hknK5qxzf38VfCXcN0iVr3HW1toiXmqm 
FWKHgEnzlDmwc cB6ag 
32. 23 грудня 2019 року Вченою радою університету одноголосно схвалений «Етичний 
кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». Його 
розробниками виступили керівником проектної групи ОП, завкафедри публічного 
права Руслана Гаврилюк та член проектної групи ОП, декан факультету, професор 
Петро Пацурківський. https://law.chnu.edu.ua/synerhetychnyi-efekt-proektu-mediats/  
33. 04-07 лютого 2020 року студенти ОП Ольга Кабан, Олег Кілару, Марина Старчук 
під керівництвом Р.О.Гаврилюк взяли участь у Студентських змагання з ефективного 
вирішення спорів  2020, метою яких було надати можливість 16 студентським командам з 
усієї України продемонструвати та удосконалити навички з пошуку порозуміння, роботи з 
інтересами та ведення переговорів, а також зрозуміти дієвість медіації на практичних 
прикладах. Ініціатива реалізувалася у рамках проекту «Діалог заради реформ і суспільного 
єднання в Україні» за фінансової підтримки ОБСЄ. https://law.chnu.edu.ua/rozvyvaiemo-
kulturu-efektyvnoho-dialohu-v-ukraini/  
34. 12 лютого 2020 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича з ініціативи проектної групи ОП організовано та 
проведено Воркшоп-тренінг про медіацію, який за своїм змістом став своєрідною 
формою звіту проектної групи про результати вивчення її членами європейського досвіду 
медіації у ході тренінгових візитів їх у лютому 2019 року в Бізнес академію м. Бреда 
(Нідерланди), у грудні 2019 року в університет Туріба (Рига, Латвія) та у січні 2020 року в 
Католицький університет Сан Антоніо м.Мурсія (Іспанія). Магістри кафедри публічного 
права взяли участь у заході https://law.chnu.edu.ua/aksiomy-mediatsii/ 



35. 6 березня 2020 року членами проектної групи ОП розроблено та оприлюднено 
проект  ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та протидію дискримінації в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича. https://law.chnu.edu.ua/innovatsiia-vid-
komandy-mediats/  
36. 5 березня 2020 року з ініціативи проектної групи ОП проведено тренінг «Доступно 
про медіацію» для студентів та викладачів Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, студентів та викладачів інших закладів вищої освіти м. 
Чернівці, які проявили підвищений інтерес до цінностей медіації. 
https://law.chnu.edu.ua/dostupno-pro-mediatsiiu/  
37. 12 квітня 2020 року оприлюднено для обговорення розроблене проектною 
групою ОП ПОЛОЖЕННЯ про про засади безконфліктних комунікацій та 
врегулювання спорів (суперечок) учасників освітньо-виховного процесу у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 
https://law.chnu.edu.ua/vrehuliuvannia-sporiv-u-chnu/  
38. 22-23 квітня 2020 року студенти ОП взяли участь у Щорічній науковій студентській 
конференції ЧНУ ім.Ю.Федьковича. А Кабан Ольга Миколаївна, студентка 5 курсу ОП, 
котра виступила з доповіддю на тему “Вирішення правових спорів у ХХІ столітті крізь 
призму ненасильницького спілкування” стала переможницею факультетського відбору. 
https://law.chnu.edu.ua/studentska-konferentsiia-2020/  
39. 30 квітня 2020 року в on-line режимі організовано та проведено робочу зустріч з 
партнерами з Католицького університету ім. Святого Антонія (м. Мурсія, Іспанія) 
щодо вдосконаленням та реалізацією магістерської програми з медіації в 
Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича 
https://law.chnu.edu.ua/novi-formy-komunikatsii-mediats-chnu /   
40. 14 жовтня 2020 року Команда MEDIATS юридичного факультету Чернівецького 
національного університету ім. Ю.Федьковича та магістри спеціалізації “Медіація” 
освітньої програми “Право” привітали з міжнародним днем #ERASMUSDAYS 2020. 
https://law.chnu.edu.ua/chnu-erasmusdays-2020/  
41. 16 жовтня 2020 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича за ініціативи кафедри процесуального права 
організовано та проведено IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні 
виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні». Викладачі, які забезпечують 
ОП, брали активну участь в організації та проведенні заходу 
https://law.chnu.edu.ua/conference/?fbclid=IwAR0buDa8aWLOyfBBY1P1H-
cu1hPEgGrvpGY5Hl4pe0H36gu88aOomYMG3J8   
42. 17 жовтня 2020 року студентка ОП Галина Волощук як член команди ДУЕТ 
стала півфіналістом Національного Турніру з консультування клієнтів з фінансових 
питань, що відбувся в м. Ірпінь на базі Університету державної фіскальної служби. Даний 
захід для студентів юридичних клінік України проводився завдяки підтримці Агентства 
США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проектом USAID 
“Трансформація фінансового сектору”  https://law.chnu.edu.ua/konsultuvannia-kliientiv-z-
finansovykh-pytan/  
43. 5-6 листопада 2020 року для студентів ОП проектною групою ОП організовано 
тренінг «Медіація у сімейних спорах»  гуру медіації в Україні, Ольги Тютюн. 
https://law.chnu.edu.ua/realizatsiia-proiektu-mediats-pereishla-u-stadiiu-zbyrannia-vrozhaiu/  
44. 11 листопада 2020 року на базі юридичного факультету Чернівецького 
національного університету проектною групою ОП організовано та проведено Форум для 



кураторів юридичних клінік Магістри юридичного факультету взяли участь в організації 
та проведенні заходу https://law.chnu.edu.ua/forum-dlia-kuratoriv-yurydychnykh-klinik/ 
45. 3 грудня 2020 р. з ініціативи проектної групи ОП Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича виступив ініціатором проведення спільно з 
Чернівецькою, Харківською та Одеською регіональними радами реформ у сфері 
правосуддя Проєкту ЄС “PRAVO-JUSTICE” за участю цілого ряду правничих шкіл 
України онлайн круглого столу з питань обговорення та вироблення спільних підходів до 
реалізації СК8 – здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 
альтернативного позасудового розгляду і вирішення правових спорів вищезазначеного 
стандарту. У заході взяли участь викладачі та студенти ОП. https://law.chnu.edu.ua/sk-8-
haluzevoho-mahisterskoho-standartu-spetsialnosti-081-pravo/  
46. 4 грудня 2020 р. в межах реалізації грантового Проекту «Медіація: навчання та 
трансформація суспільства/MEDIATS» Програми ЄС ERASMUS+ : KA2 : CBHE та з 
метою покращення підготовки фахівців з альтернативних способів вирішення спорів в 
Україні, передусім медіаторів, ректор Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича професор Роман ПЕТРИШИН підписав Меморандум про 
взаєморозуміння та співпрацю з Громадською Спілкою «Федерація медіації України» з 
метою покращення умов реалізації освітньо-професійної програми «Медіація» у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича. https://law.chnu.edu.ua/memorandum-mizh-federatsiieiu-mediatsii-ukrainy-ta-
chnu/  
47. 4, 7 та 11 грудня 2020 року з ініціативи проектної групи ОП в межах реалізації 
грантового Проекту Erasmus + KA2 CBHE № 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP 
“Медіація: навчання та трансформація суспільства / MEDIATS” практикуюча медіаторка 
Латвії, професор Дана Роне провела он-лайн тренінги зі студентами ОП 
https://law.chnu.edu.ua/trydennyi-treninh-dany-rone-dli-mahistriv-mediatoriv/.  
48. 13, 19, 20 та 26 лютого 2021 року з ініціативи проектної групи ОП в межах реалізації 
грантового Проекту Erasmus + KA2 CBHE № 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP 
“Медіація: навчання та трансформація суспільства / MEDIATS” відомий медіатор 
Нідерландів, професор Ян ван Звітен провів магістрам ОП он-лайн тренінги. 
https://law.chnu.edu.ua/piznaiemo-dosvid-niderlandskoi-shkoly-mediatsii/  
49. 10 лютого 2021 року студенти ОП “Медіація”, які виграли сертифікат на участь в 
майстер-класі «Гра в конфлікт» в рамках проекту «Розширення прав і можливостей молоді 
за допомогою навичок аналізу конфліктів – розширення прав і можливостей спільноти» 
реалізували свій приз. https://law.chnu.edu.ua/korysnyi-ta-tsikavyi-pryz-dlia-mahistriv-
mediatoriv/  
50. 4 березня 2021 року відбулася науково-практична онлайн конференція студентів 
магістрів юридичного факультету, що навчаються за освітньо-професійною 
програмою «Медіація» спеціальності 081 Право «Медіація як цінність». 
https://law.chnu.edu.ua/studentska-konferentsiia-mediatsiia-yak-tsinnist/  
51. 01 березня - 24 травня 2021 року на базі юридичного факультету Чернівецького 
національного університету організовано та проведено читання навчального курсу 
«Соціальне підприємництво» проф. Я.-У. Сандала, засновника Інституту соціального 
підприємництва (Норвегія). Магістри юридичного факультету були слухачами проведеного 
заходу https://law.chnu.edu.ua/sotsialne-pidpryiemnytstvo-jan-urban-sandal/  
52. 25 березня 2021 року студенти ОП мали можливість відвідати організовану 
проектною групою ОП публічну лекцію «Гуманістична медіація – інструмент миру при 
планетарному безладі» відомої французької медіаторки, засновниці моделі гуманістичної 
медіації Жаклін Моріно (Париж, Франція) та її послідовниці українського походження, 



яка на разі живе та практикує гуманістичну медіацію в Італії медіаторки, консультантки, 
перекладачки та психолога Софії Дутчак (Італія). https://law.chnu.edu.ua/zaproshuiemo-na-
publichnu-lektsiiu-zhaklin-morino/; https://law.chnu.edu.ua/zhaklin-morino-ta-humanistychna-
mediatsiia/  
53. 18 березня 2021 року відбулася студентська конференція щодо обговорення 
проекту Робочої програми виробничої практики магістрів ОП «Медіація» 
спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право. В ній також взяли участь викладачі 
кафедри публічного права університету. https://law.chnu.edu.ua/obhovorennia-proektu-
praktyky-mediatoriv/  
54. 8 квітня 2021 року проектною групою ОП організовано відкритий круглий стіл 
за участю студентів, що навчаються за ОП, та викладачів кафедри публічного права, 
які викладають на цій програмі як обов’язкові, так і вибіркові навчальні дисципліни. 
Цей круглий стіл був присвячений отриманню від студентів зауважень та 
пропозицій щодо удосконаленої версії ОПП «Медіація», а також повнішого 
доведення до відома студентів інформації про освітню програму, особливо 
про її інновації.! https://law.chnu.edu.ua/zaluchennia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-do-
udoskonalennia-opp/  
55. 10 та 11 квітня 2021 року за ініціативи проектної групи ОП, максимального 
сприяння грантового проекту Програми ERASMUS+KA2  “MEDIATS” та Чернівецького 
осередку Ліги студентів Асоціації правників України  організовано та проведено ІІ 
Регіональної школи з медіації. https://law.chnu.edu.ua/2-rehionalna-shkola-z-mediatsii/  
56. 20 квітня 2021 року студенти ОП взяли участь у щорічній студентській науковій 
конференції Чернівецького національного університету https://law.chnu.edu.ua/pidsumky-
shchorichnoi-studentskoi-naukovoi-konferentsii/  
57. 21-22 квітня 2021 року магістри ОП Інна Назарчук, Олена Назарчук, Галина 
Волощук та студенти інших курсів взяли участь у Міжнародній студентській науковій 
конференції «Dematerialization of Law and Public Administration», організованій 
спільно ЧНУім.Ю.Федьковича, Університетом «Овідіус» (Румунія), Державним 
університетом Молдови (юридичний факультет). 
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159136096284723; 
https://law.chnu.edu.ua/vidkryttia-mizhnarodnoi-studentskoi-konferentsii/ 
58. 23 квітня 2021 року викладачі ОП взяли участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні проблеми судового права», організованій  кафедрою 
процесуального права спільно з кафедрами судоустрою та прокурорської діяльності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедрою 
нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою організації 
судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська 
юридична академія», Німецько-українським об’єднанням юристів та проєктом ЄС «Pravo-
Justice».!https://law.chnu.edu.ua/aktualni-problemy-sudovoho-prava/ 
59. 21 травня 2021 року в он-лайн режимі викладачі ОП взяли участь у секції «Право 
людини на медіацію» ІV Міжнародного форуму «Права людини та публічне 
врядування», організованого юридичним факультетом Університету. 
https://law.chnu.edu.ua/provedeno-4-mizhnarodnyi-forum-prava-liudyny-ta-publichne-
vriaduvannia/  
60. 17 червня 2021 року студенти та викладачі ОП долучились до Національного 
семінару із поширення інформації щодо уже одержаних ключових результатів із 
впровадження магістерських освітніх програм з медіації, організованому проектною 



групою ОП на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
відбувся  Разом із ЧНУ ім. Ю. Федьковича у ньому також взяли участь партнерські 
університети КРОК (м. Київ) та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
а також інші грандхолдери. Семінар проходив у змішаній – онлайн та офлайн-формі. 
https://law.chnu.edu.ua/natsionalnyi-seminar-z-realizatsii-hrantovoho-proektu-mediats/  
61. 5 липня 2021 року викладачі ОП організували та забезпечили роботу круглого 
столу-воркшопу в м. Чернівці спільно з ГО “НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
МЕДІАТОРІВ УКРАЇНИ” в рамках виконуваного останнім проєкту «Посилення 
спроможності спільноти медіаторів до формування в Україні критеріїв якості послуг 
з вирішення спорів” за підтримки The Matra Programme Королівства Нідерландів. 
https://law.chnu.edu.ua/etychni-standarty-ta-mekhanizmy-vprovadzhennia-mediatsii-v-ukraini/  


