
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання вченої ради юридичного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

від 26 лютого 2015 р. 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження «Положення про кафедру юридичного факультет 

Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича». 

Доповідає декан П.С. Пацурківський 

  

2. Про обрання на посаду завідувача кафедри Європейського права і порів-

няльного правознавства д.ю.н., доцента Меленка Сергія Гавриловича. 

Доповідає декан П.С. Пацурківський  

 

3. Про рекомендацію до друку конспекту лекцій «Адміністративне право 

України», підготовлених  доцентами кафедри конституційного, адмі-

ністративного та фінансового права І.В.  Ковбасом, Н.С.Федорук. 

Доповідає зам. Декана С.В. Савчук  

 

4. Про переведення студентів на індивідуальний-план графік навчання. 

Доповідає вчений секретар доц. О.І. Ющик 

 

1. Про затвердження Положення про кафедру юридичного факультет 

Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича. По 

першому питанню слухали: Про Положення про кафедру юридичного факу-

льтету Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича 

(розроблене у відповідності із Законом України «Про вищу освіту» від 01 ли-

пня 2014 року, чинним Статутом Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, прийнятим конференцією трудового колективу ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича 22 березня 2007 року та Концепцією вдосконалення прав-

ничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до єв-

ропейських стандартів вищої освіти та правничої професії на юридичному 

факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федькови-

ча та відповідного розвитку юридичного факультету (Проект Положення за-

здалегідь роздано кожному члену вченої ради). 

 

Виступили: доц.. Савчук С.В., доц. Р.О. Гаврилюк,  доц. С.Г. Меленко, 

д.ю.н., доц. О.В. Щербанюк, доц. І.Ж. Торончук 

 

Ухвалили: 1. Затвердити Положення про кафедру юридичного факультет Че-

рнівецького Національного університету імені Юрія Федьковича 

(розроблене у відповідності із Законом України «Про вищу освіту» 

від 01 липня 2014 року, чинним Статутом Чернівецького націона-
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льного університету імені Юрія Федьковича прийнятого конфере-

нцією трудового колективу ЧНУ ім. Ю. Федьковича 22 березня 

2007 року та концепцією вдосконалення правничої (юридичної) 

освіти для фахової підготовки працівника (юриста) відповідно до 

європейських стандартів вищої освіти та правничої (юридичної) 

професії на юридичному факультеті Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича та відповідного розвитку 

юридичного факультету (Положення додається). 

2. Оприлюднити дане положення про кафедру на сайті вченої, 

сайтах кафедр, дошці вченої ради факультету. 

Відповідальний проф. П.С. Пацурківський. До 01.03.2015 р. 

 

2. Про обрання на посаду завідувача кафедри Європейського права і порів-

няльного правознавства д.ю.н., доцента Меленка Сергія Гавриловича. 

 

Слухали: Про обрання на посаду завідувача кафедри Європейського права і 

порівняльного правознавства д.ю.н., доцента Меленка Сергія Гавриловича 

 

Виступили: Проф. П.С. Пацурківський П.С., проф. В.Я. Марчак, доц.  

С.І. Нежурбіда, доц. Н.Д.Гетьманцева, доц. О.Т. Волощук. 

 

Ухвалили:  

1. Підтримати рішення кафедри Європейського права і порівняль-

ного правознавства про обрання на посаду завідувача кафедри євро-

пейського права і порівняльного правознавства доктора юридичних 

наук, доцента С.Г.Меленка.  

2. Просити Вчену Раду Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича підтримати рішення Вченої Ради юридичного 

факультету про обрання на посаду завідувача кафедри Європейсько-

го права і порівняльного правознавства д.ю.н., доцента Меленка 

Сергія Гавриловича. 

 

3. Про рекомендацію до друку конспекту лекцій «Адміністративне право 

України», підготовлених  доцентами кафедри конституційного, адмі-

ністративного та фінансового права І.В.  Ковбасом, Н.С.Федорук. 

 

Слухали:  Про рекомендацію до друку конспекту лекцій «Адміністративне 

право України», підготовлених  доцентами кафедри конституційного, адміні-

стративного та фінансового права І.В.  Ковбасом, Н.С.Федорук. Доповідає 

зам. декана С.В. Савчук. 

 

Виступили: проф. П.С. Пацурківський, доц. С.І.  Нежурбіда,               

доц. С.Г. Меленко. 
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Ухвалили: Рекомендувати до друку конспект лекцій «Адміністративне право 

України», підготовлений  доцентами кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права І.В.  Ковбасом, 

Н.С.Федорук. 

 

4. Про переведення студентів на індивідуальний-план графік навчання. 

 

Слухали:  Про переведення студентів Фадєєвої К.С., Нікітової І.А., Олексієн-

ко Л.Ю., Коробенюк І.О.,  Войцеховського Н.В.  на  індивідуальний план-

графік навчання. Доповідає вчений секретар О.І. Ющик. 

 

Виступили:  проф. Пацурківський П.С., д.ю.н., доц. С.Г. Меленко. 

 

Ухвалили: Рекомендувати перевести студентів  Фадєєву К.С., Нікітову І.А., 

Олексієнко Л.Ю., Коробенюк І.О.,  Войцеховського Н.В.  на інди-

відуальний план-графік навчання.  

 

 

Голова вченої ради юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Ю.Федьковича                                     П.С. Пацурківський 

 

Секретар вченої ради                                                            О.І. Ющик 

 

 


