
Міжнародні наукові стажування, грантові проєкти та інші заходи за кордоном,  

в яких брали участь викладачі та аспіранти юридичного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

протягом реалізації освітньо-наукової програми PhD 

 

 

Конкурс грантових проектів, в яких брали участь викладачі та аспіранти 

юридичного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 
1.  2016 рік доктор юридичних наук, доцент О.В. Щербанюк взяла участь в 

грантовому проекті Пряшівського університету (Словаччина) в рамках якого 

підготовлено дослідження «Проект зі зміцнення та захисту прав дітей в Україні 

та Європі. Європейські стандарти захисту прав дітей» 

 
2.  2017 рік доктор юридичних наук, доцент О.В. Щербанюк взяла участь в 

грантовому проєкті USAID в рамках проєкту «Права людини в дії», який 

виконувався Українською Гельсінською спілкою з прав людини, у межах якого 

було підготовлено «Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного 

періоду в Україні» 

 
3.  13 лютого 2019 року проєктна група з медіації , у тому числі у складі аспірантів 

кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича Л. Кості, І. Юрійчука отримала перемогу в конкурсі 

проектів програми ЄС ЕРАЗМУС + «Розвиток потенціалу вищої освіти», а 

саме у проекті Mediation: Training and Society Transformation (Erasmus+ KA2) – 

Медіація: навчання та трансформація суспільства. 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/naiperekonlyvishe-svidchennia-spromozhnosti-kafedry-

publichnoho-prava-iurydychnoho-fakultetu-chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu-

imeni-iuriia-fedkovycha/ 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/uroky-naikreatyvnishoho-uspikhu-kafedry-publichnoho-

prava-iurydychnoho-fakultetu-chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-

iuriia-fedkovycha/ 

 
4.  5 листопада 2019 року проєктна група у складі викладачів Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича отримала перемогу та 

офіційне підтвердження від грантодавця про рекомендацію до фінансування 

заявки «Юридичні клініки – провайдери безоплатеої правової допомоги 

споживачам фінансових послуг», що була подана в рамках Оголошення FST-

RFA-001 «Захист прав споживачів та безкоштовна юридична допомога споживачам 

фінансових послуг». 

https://www.facebook.com/law.chnu/posts/1000752010264652 

 

Список міжнародних наукових стажувань викладачів юридичного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 
1.  29 січня 2017 – 10 лютого 2017 року доктор юридичних наук, професор П.С. 

Пацурківський, який забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії 

(PDh) за спеціальністю 081 Право пройшов стажування на юридичному 

факультеті Університету прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну м. 

Вісмарі  (м. Вісмар, Німеччина) 



2.  17-30 липня 2017 року доктор юридичних наук, доцент Г.П. Жаровська, яка 

забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за спеціальністю 

081 Право пройшла стажування на юридичному факультеті Університету 

прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну м. Вісмарі  (м. Вісмар, 

Німеччина) 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/vykladachi-iurydychnoho-fakultetu-pro/ 
3.  У першій половині лютого 2018 р. доктор юридичних наук, професор С. 

Меленко, який забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за 

спеціальністю 081 Право пройшов стажування на юридичному факультеті 

Університету прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну м. Вісмарі  

(м. Вісмар, Німеччина) 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/vykladachi-iurydychnoho-fakultetu-usp/ 
4.  02-23 березня 2019 року кандидат юридичних наук, доцент Н.В. Кирилюк, 

яка забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за спеціальністю 

081 Право пройшла стажування в університеті Веленсії, м. Валенсія Іспанія. 

https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Dean_report_2014-2020.pdf 
5. 5

.

  

09–23 вересня  2019 року доктор юридичних наук, професор С.Г. Меленко, який 

забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за спеціальністю 081 Право 

пройшла стажування у Вільнюському університеті (м. Вільнюс, Литовська 

Республіка) 

https://law.chnu.edu.ua/internship-reports-to-vilnius-university/ 

https://law.chnu.edu.ua/productive-internship-resume/ 
6. 6

.

  

09–23 вересня  2019 року доктор юридичних наук, доцент Р.О. Гаврилюк, яка 

забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за спеціальністю 081 Право 

пройшла стажування у Вільнюському університеті (м. Вільнюс, Литовська 

Республіка) 

https://law.chnu.edu.ua/internship-reports-to-vilnius-university/ 

https://law.chnu.edu.ua/productive-internship-resume/ 
7. 7

. 
09–23 вересня  2019 року доктор юридичних наук, доцент О.В. Щербанюк, яка 

забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за спеціальністю 081 Право 

пройшла стажування у Вільнюському університеті (м. Вільнюс, Литовська 

Республіка) 

https://law.chnu.edu.ua/internship-reports-to-vilnius-university/ 

https://law.chnu.edu.ua/productive-internship-resume/ 
8.  22 червня-11 вересня 2020 року доктор юридичних наук, доцент Л.І. Заморська, 

яка забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за спеціальністю 081 

Право завершила навчання у Міжнародній Мовній Академії Канади/ 

International Language Academy of Canada (Торонто), отримавши сертифікати на 

рівні Profiency та завершила успішно університетську програму Pathway на рівні 3.4.  

https://law.chnu.edu.ua/navchannia-u-mizhnarodnii-movnii-akademii-kanady/ 
9.  10 серпня-18 вересня 2019 року кандидат юридичних наук, доцент Н.В. 

Кирилюк, яка забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за 

спеціальністю 081 Право пройшла онлайн-стажування організоване Польсько-

українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової 

https://drive.google.com/file/d/1q6VT9S8QKXB5JsMAkldy_H3WfIdixXri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kAyNo-qXqoTFNcGUHoesXOysh5T9OY5C/view?usp=sharing


Співпраці» (IIASC, KRS: 0000647929) спільно із Вищим Семінаріумом Духовним 

університету UKSW у Варшаві, Польща  
10.  11 листопада - 18 грудня 2020 року доктор юридичних наук, доцент 

О.В. Щербанюк, яка забезпечує реалізацію освітньої програми підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філосфії (PDh) за 

спеціальністю 081 Право пройшла науково-педагогічне онлайн-стажування за 

програмою «Scientific and academic higher education activity in the field of law from 

the national and European perspective» (Наукова діяльність в дисциплінах 

юридичних наук з національної та європейської точки зору)  на базі юридичного 

факультету Білостоцького університету (м.Білосток, Польща) 

https://law.chnu.edu.ua/mizhnarodne-stazhuvannia-vykladachiv-yurfkaku/ 

 

 

 

Список міжнародних наукових стажувань аспірантів юридичного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 
1.  4 лютого 2019 року в рамках міжнародної програми стипендіального обміну для 

аспірантів та викладачів «Mediation: Training and Society Transformation / 

Медіація: навчання та трансформація суспільства (MEDIATS)» аспірант 

кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича І. Юрійчук пройшов стажування на базі Нідерландської академії 

бізнесу (м. Бреда, Нідерданди) 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/narodzhennia-maibutnoho/ 
2.  8-14 квітня 2019 року в рамках міжнародної програми стипендіального обміну 

для аспірантів та викладачів “PROM Programme – International scholarship 

exchange of PhD candidates and academic staff” аспірантка кафедри кримінального 

права Х. Воробець пройшла стажування у Люблінському католицькому 

університеті імені Яна Павла ІІ 

https://law.chnu.edu.ua/experience-of-internship-in-

poland/?fbclid=IwAR0siun9hc8QPfHddPEh0ZV4T2uWydmS9j-

Iaco0EOzMaRJlAxtCXxrc9qE 
3.  8-14 квітня 2019 року в рамках міжнародної програми стипендіального обміну 

для аспірантів та викладачів “PROM Programme – International scholarship 

exchange of PhD candidates and academic staff” аспірантка кафедри публічного 

права К. Солодан пройшла стажування у Люблінському католицькому 

університеті імені Яна Павла ІІ 

https://law.chnu.edu.ua/experience-of-internship-in-

poland/?fbclid=IwAR0siun9hc8QPfHddPEh0ZV4T2uWydmS9j-

Iaco0EOzMaRJlAxtCXxrc9qE 
4.  9-15 червень 2019 року на базі Люблінського католицького університету Яна 

Павла II  (м. Люблін, Польща) в рамках міжнародної програми стипендіального 

обміну для аспірантів та викладачів “PROM Programme – International scholarship 

exchange of PhD candidates and academic staff” пройшов стажування аспірант 

кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича І. Юрійчук  

https://law.chnu.edu.ua/phd-students-internship-in-poland/ 
5.  09-14 грудня 2019 року в рамках реалізації грантового проекту «Mediation: Training 

and Society Transformation / Медіація: навчання та трансформація суспільства 

(MEDIATS)»  

аспірант кафедри публічного права Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича І. Юрійчук пройшов стажування в Університеті 



TURIBA (м. Рига, Латвія) 

https://law.chnu.edu.ua/mediats-stadiia-povnoformatnoi-realizatsii/ 
6.  09-14 грудня 2019 року в рамках реалізації грантового проекту «Mediation: Training 

and Society Transformation / Медіація: навчання та трансформація суспільства 

(MEDIATS)»  

аспірант кафедри публічного права Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича Г. Мойсей пройшов стажування в Університеті TURIBA 

(м. Рига, Латвія) 

https://law.chnu.edu.ua/mediats-stadiia-povnoformatnoi-realizatsii/ 
7.  13-18 січня 2020 року (м. Мурсія, Іспанія) в рамках реалізації грантового проекту 

«Mediation: Training and Society Transformation / Медіація: навчання та трансформація 

суспільства (MEDIATS)» аспірант кафедри публічного права Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича Юрійчук І.В. пройшов 

стажування в Католицькому університеті Сан Антоніо  (м. Мурсія, Іспанія) 

https://www.facebook.com/law.chnu/posts/1089447984728387 
8.  13-18 січня 2020 року (м. Мурсія, Іспанія) в рамках реалізації грантового проекту 

«Mediation: Training and Society Transformation / Медіація: навчання та трансформація 

суспільства (MEDIATS)» аспірант кафедри публічного права Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича Мойсей Г.Г. пройшов 

стажування в Католицькому університеті Сан Антоніо  (м. Мурсія, Іспанія) 

https://www.facebook.com/law.chnu/posts/1089447984728387 

 

 

Список наукових заходів за кордоном, в яких брали участь викладачі та аспіранти 

юридичного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 
1.  20-21 березня 2017 року робоча група у складі доктора юридичних наук, 

професора П.С. Пацурківського, доктора юридичних наук, доцента Р.О. 

Гаврилюк відвідали з робочим візитом до Люблінського католицького 

університету Яна Павла ІІ  

https://www.facebook.com/law.chnu/posts/436098483396677 
2.  04 лютого 2019 pоку проєктна група з медіації, у тому числі у складі аспірантів 

кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича Л. Кості та І. Юрійчука, побувала з робочим візитом у 

Нідерландах в місті Бреда де розпочала основний етап виконання європейського 

проекту MEDIATS: Training and Society Transformation. 

https://www.facebook.com/law.chnu/posts/817285745277947 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/narodzhennia-maibutnoho/ 
3.  4-5 липня 2019 року аспіранти кафедри публічного права Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича І. Юрійчук та К. Солодан  взяли 

участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Судовий розгляд 

податкових і митних спорів: проблеми, виклики, пріоритети», організованій 

Верховним Судом України за підтримки багатьох міжнародних організацій, серед 

яких ОБСЄ, USAID, Право-Justice  

https://law.chnu.edu.ua/phd-students-conference-in-supreme-court-of-ukraine/  
4.  31 жовтня 2019 року аспіранти кафедри публічного права взяли активну 

участь як члени робочої групи по виконанню грантового проекту  Програми 

ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” 

(MEDIATS)” за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP від Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та складанню науково-

експертного висновку щодо Проекту Закону України «Про медіацію», наданому 

https://mediats-chnu.com/scientific-and-expert-conclusion-on-the-draft-law-on-mediation/


на запит Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки  Міністерства 

юстиції України № 196/34743-33-19/11.1.1 від 25.10.2019 р. 

https://law.chnu.edu.ua/naukovo-ekspertnyi-vysnovok-zakonu-ukrainy-pro-mediatsiiu/ 
5.  09 грудня 2019 року у рамках проектної групи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича проекту MEDIATS із навчальним візитом в 

Університеті Turiba (м. Рига, Латвійська республіка) взяли участь аспіранти 

кафедри публічного права І.В. Юрійчук, Г.Г. Мойсей  

https://law.chnu.edu.ua/mediats-stadiia-povnoformatnoi-

realizatsii/?fbclid=IwAR3wEDhk1UyLete-5FZVZMB1LMGWwJNUZ_21WVRuhvn-

860FetuX6k39uq0 
6.  20 січня  2020 року  участь аспірантів кафедри публічного права Юрійчука І., 

Мойсея Г.  в Католицькому університеті м. Мурсія (Іспанія) у тренінгу для 

навчально-педагогічного персоналу проекту «Медіація: навчання та 

трансформація суспільства» за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP 

серед університетів-партнерів проєкту з України, Грузії та Азербайджану. 

https://law.chnu.edu.ua/treninh-yak-yevropeiska-navchalno-metodychna-

innovatsiia/?fbclid=IwAR1x4dsEw0COjhc6yqGD-

hAHftW7JrUK8zIonKHw0j0iD1XGlr2sErw_tLw  

 


