
9. Загальні висновки щодо діяльності юридичного факультету  

з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,  

спеціальності 7.03040101 «Правознавство»  

та спеціальності 8.03040101 «Правознавство» 

 

У міжакредитаційний період – 2003-2012 роки – діяльність юридичного 

факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича з напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство», спеціальності 7.03040101 «Правознавство» та спеціальності 

8.03040101 «Правознавство» неодноразово перевірялася комісіями МОН 

України та МОНмолодьспорту України, а також Державною інспекцією 

навчальних закладів України: 1) з 3 по 5 червня 2004 р. на підставі наказу МОН 

України від 28.05.2004 р. №1711-л «Про проведення ліцензійної експертизи у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»; 2) з 17 по 

19 квітня 2006 р. на підстві наказу МОН України №923-л «Про проведення 

ліцензійної експертизи у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича»; 3) з 11 по 13 червня 2008 р. на підставі наказу МОН України від 

27.05.2008 р. №1811-л «Про проведення ліцензійної експертизи у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича»; 4) з 28 березня по 3 квітня 

2008 р. згідно з наказом МОН України №10/32 від 25.03.2008 р. Державною 

інспекцією навчальних закладів про дотримання ЧНУ ім. Ю. Федьковича 

ліцензійних умов надання освітніх послуг за напрямом 6.030401 «Право», 

спеціальністю 7.03040101 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Право»; 5) з 5 по 

14 лютого 2012 р. Державною інспекцією навчальних закладів України згідно з 

наказом від 27 січня 2012 р. №10/7 з метою перевірки дотримання ліцензійних 

умов надання освітніх послуг за напрямом 6.030401 «Право», спеціальністю 

7.03040101 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Право». Висновки усіх комісій 

були позитивними. 
На підставі вище викладеного, а також вивчення матеріалів з повторної 

акредитації підготовки на юридичному факультеті Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича фахівців: за ОКР «Бакалавр» з напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство»; за ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності 

7.03040101 «Правознавство»; за ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.03040101 

«Правознавство» з достатніми підставами необхідно зробити висновок про те, що 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича спроможний продовжити освітньо-виховну діяльність 

щодо підготовки вищезазначених фахівців. В цілому організація і проведення 

навчально-виховного процесу, науково-дослідної та методичної роботи, якісний 

склад науково-педа-гогічного персоналу кафедр, який бере участь у підготовці 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів з правознавства, а також стан матеріально-

технічної бази, інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу є 

повністю відповідним чинним державним стандартам та критеріям здійснення 

вище зазначеної діяльності. 
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