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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ЮРИДИЧНА ОСВІТА: 
ДОСВІД МИНУЛОГО – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»

21 æîвтня 2016 рîкó в місті Одеса 
в Наöіîнальнîмó óніверситеті «Одеська 
юридична академія» відбóлась Міæна-
рîдна наóкîвî-ïрактична кîнôеренöія 
«Сóчасна юридична îсвіта: дîсвід ми-
нóлîгî – ïîгляд ó маéбóтнє».

Осîбливó çначóùість кîнôеренöія 
набóває ó кîнтексті тîгî, ùî öьîгî 
рîкó бóлî рîçрîбленî ïрîект Кîнöеïöії 
вдîскîналення ïравничîї (юридичнîї) 
îсвіти для ôаõîвîї ïідгîтîвки ïравни-
ка відïîвіднî дî єврîïеéськиõ стандар-
тів виùîї îсвіти та ïравничîї ïрîôе-
сії. У рîçрîбöі Кîнöеïöії óçяли óчасть 
Міністерствî îсвіти і наóки України, 
Міністерствî юстиöії України, виùі 
навчальні çаклади, ïрîвідні вітчиçняні 
наóкîвöі é ексïерти ó галóçі ïравîвîї 
îсвіти çа дîïîмîги ïрîектів ОБСЄ та 
USAID. Метîю Кîнöеïöії виçначенî 
сïрияння станîвленню ó нашіé дер-
æаві ïравничîї (юридичнîї) îсвіти як 
системи стандартів çмістó та метîдики 
викладання ïравничиõ дисöиïлін, ба-
çîваниõ на ôîрмóванні ïравничиõ на-
вичîк, îбіçнанîсті ùîдî ïитань етики 
та ïрав людини, рîçóмінні ôóндамен-
тальнîї рîлі ïравника в óтвердæенні 
верõîвенства ïрава череç çаõист ïрав і 
свîбîд людини, а такîæ стандартів дî-
стóïó дî ïравничîї ïрîôесії.

На ïленарнîмó çасіданні ïрîçвó-
чали вітальні слîва ректîра Наöі-
îнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія», ïрîôесîра, Заслó-
æенîгî юриста України Завальнюка В.В.,  
гîлîвнîгî сïеöіаліста відділó ïедагîгіч-
нîї та ïіслядиïлîмнîї îсвіти деïарта-
ментó виùîї îсвіти Міністерства îсвіти 
і наóки України Ïанченкî Ò.В., началь-
ника Гîлîвнîгî теритîріальнîгî óïрав-
ління юстиöії Одеськîї îбласті Ïîнî-

марчóка О.О., юридичнîгî радника та 
кîîрдинатîра ïрîграм ç реôîрмóвання 
ïравничîї îсвіти Ïрîграми USAID ç 
реôîрмóвання сектîрó юстиöії «Нîве 
ïравîсóддя» Шаіïîва А.О.

Òакîæ вистóïили в.î. ïрîректîра ç 
наóкîвîї рîбîти Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
дîктîр юридичниõ наóк, дîöент Ульянî-
ва Г.О., ïрîректîр ç міæнарîдниõ çв’яç-
ків Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія», дîктîр юридичниõ 
наóк, ïрîôесîр, ïрîôесîр каôедри кри-
мінальнîгî ïрава, член – кîресïîндент 
Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ наóк 
України, çаслóæениé діяч наóки і теõні-
ки України Òóлякîв В.О.

За дîïîмîгîю Skype вистóïав іç дî-
ïîвіддю Ділеéн Ð. Свенсîн, ïрîôесîр 
ïрава, Катîлиöькиé óніверситет імені 
Йîанна Ïавла II (Ïîльùа) çавідóвач 
каôедри міæнарîднîгî та американ-
ськîгî ïрава, çаснîвник та директîр 
Центрó вдîскîналення юридичниõ на-
вичîк (Ïîльùа), міæнарîдниé ексïерт 
ç ïитань юридичнîї îсвіти Ïрîграми 
USAID ç реôîрмóвання сектîра юсти-
öії «Нîве ïравîсóддя». 

Інôîрмативними бóли вистóïи і дîк-
тîра Хани Хîрак, çавідóвача каôедри 
ïрава ôакóльтетó екîнîміки та ïрава 
Загребськîгî óніверситетó, кîîрдина-
тîра ïрîектó IV TEMPUS «Ðîçрîбка 
магістерськîї ïрîграми ç єврîïеéськîгî 
і міæнарîднîгî ïрава в Сõідніé Єврî-
ïі – InterEULawEast», вîлîдара çвання 
Jean Monnet Chair (Хîрватія), Зілеéки 
Ïітнер, ексïерта відділó міæнарîдниõ 
çв’яçків Загребськîгî óніверситетó 
(Хîрватія), дîктîра Олега Бреськîгî, 
керівника академічнîгî деïартаментó 
ïрава Єврîïеéськîгî гóманітарнîгî 
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óніверситетó (Литва), дîктîра Дæеéмс 
Хîлмç Армстеда, ïрîôесîра стратегіч-
нîгî ïланóвання та міæнарîднîгî ïра-
ва Віéськîвî-мîрськîгî кîледæó ó від-
ставöі (США), Жан К. Сігала, радника 
ç ïравîвиõ ïитань юридичнîї ôірми 
Сігал Каïîööі (США). Згîдîм на кîн-
ôеренöії іç вітальним слîвîм вистóïив 
Брент Хелвіг, ïрîôесîр, декан Ïравни-
чîї шкîли ім. Вашингтîна та Лі (Лен-
сінгтîн, Вірдæінія, США), міæнарîд-
ниé ексïерт ç ïитань юридичнîї îсвіти 
Ïрîграми USAID ç реôîрмóвання сек-
тîра юстиöії «Нîве ïравîсóддя». 

Ïід час кîнôеренöії îбгîвîрюва-
лися актóальні ïитання кîнöеïöії 
рîçвиткó юридичнîї îсвіти в Україні; 
інîçемниé дîсвід îрганіçаöії системи 
юридичнîї îсвіти та ïрîблеми інтегра-
öії юридичнîї наóки і îсвіти, інтерак-
тивні і дистанöіéні теõнîлîгії, іннîва-
öіéна діяльність та метîди ïідвиùення 
якîсті навчання ó сôері юридичнîї 
îсвіти, вïлив нîрмативнî-ïравîвîгî 
регóлювання îсвітньîї діяльнîсті в 
Україні на юридичнó îсвітó і навчаль-
ниé ïрîöес.

Кîнôеренöія ïрîõîдила в чîтирьîõ 
секöіяõ: Секція 1. Êîíöåïö³ÿ ðîç-
âèòêó юðèäè÷íîї îñâ³òè â Уêðàї-
í³: ïåðñïåêòèâè âäîñêîíàëåííÿ òà 
ðåàë³çàö³ї. Учасниками секöії бóли: 
Завальнюк В.В., Ïîлянськиé Þ.Є., 
Ульянîва Г.О., Крикливиé М.Ô., Дóд-
ченкî В.В., Ïереæняк Б.А., Чанише-
ва Г.І., Ваùóк О.Ï., Ïашкîвськиé М.І., 
Батан Þ.Д., Бîстан С.К., Кедик В.Ï., 
Ïанасюк А.О., Наéда І.В., Некіт К.Г., 
Шеïітькî М.В. Секція 2. ²íîçåìíèé 
äîñâ³ä îðãàí³çàö³ї ñèñòåìè юðèäè÷-
íîї îñâ³òè òà ïðîáëåìè ³íòåãðàö³ї 
юðèäè÷íîї íàóêè ³ îñâ³òè. Учасни-
ками секöії бóли: Òóлякîв В.О., Ми-
õаéленкî Д.Г., Ïашкîвськиé М.І., 
Барськиé В.Ð., Sarychev D.V., 
Juskeviciute J., Іванськиé А.Й., Глî-
вюк І.В., Стîянîв М.М., Єùенкî М.Г., 
Калашник О.М., Кирвель В.К., Кîнî-
неöь В.Ï., Олюõа В.Г., Òамîшюнаé-
те Ð., Шкрибаéлî М.В. Секція 3. ²í-
òåðàêòèâí³ ³ äèñòàíö³éí³ òåхíîëîã³ї, 
³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü òà ìåòîäè 

ï³äâèщåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ ó ñôåð³ 
юðèäè÷íîї îñâ³òè. Учасниками секöії 
бóли: Неóгîднікîв А.О., Барабаш Н.О., 
Береçîвська Н.Л., Бîбîшкî О.М., Бó-
дас А.Ï., Гóртîвенкî О.Л., Глиня-
на К.М., Каліöева О.В., Клименкî Н.І., 
Калініна І.В., Кîлîмîєöь Ò.О., Мóрав-
ськиé С.А., Ïакóлін С.Л., Ïакóлі-
на А.А., Ïакóліна Г.С., Сîбчóк А.О., 
Ôеклистîва И.С., Ôедîрîва Ò.С., Ôе-
дîрîв В.А., Yulinetska Yu.V. Секція 4. 
Âïëèâ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãó-
ëюâàííÿ îñâ³òíüîї ä³ÿëüíîñò³ â Уêðà-
їí³ íà юðèäè÷íó îñâ³òó ³ íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ: àêòóàëüí³ ïðîáëåìè òà шëÿ-
хè їх âèð³шåííÿ. Учасниками секöії 
бóли: Андреєв Д.В., Арістîва І.В., За-
ïара С.І., Благóта Ð.І., Кравчóк О.О., 
Мамîнтîв І.О., Ïаõîмîва І.О., Ïîïе-
люшкî В.О., Герасимчóк О.Ï., Саве-
льєва Г.В., Òимîôеева Л.Þ., Яремен-
кî О.І.

Учасники кîнôеренöії çверталися 
дî ïрîблем, наявниõ ó ïрîекті Кîнöеï-
öії рîçвиткó юридичнîї îсвіти, ïерсïек-
тив її вдîскîналення та реаліçаöії.

Вистóïи îсвітлювали такîæ вивчен-
ня та дîслідæення мîæливîсті враõó-
вання інîçемнîгî дîсвідó îрганіçаöії 
системи юридичнîї îсвіти та ïрîблем 
інтеграöії юридичнîї наóки і îсвіти. 
Зîкрема, óвагó óчасників кîнôеренöії 
ïрисвяченî îсîбливîстям îтримання 
юридичнîї îсвіти ó Литві, Німеччині, 
Австрії та Білîрóсі, а такîæ істîріîгра-
ôії ïîняття інтеграöії îсвіти і наóки, 
інтеграöії óкраїнськîї виùîї юридичнîї 
îсвіти і наóки ó світі, інтеграöії єврî-
ïеéськîї виùîї îсвіти, çаïрîвадæення 
навчальниõ кóрсів ùîдî викîристання 
ïрактики Єврîïеéськîгî сóдó ç ïрав 
людини тîùî.

Окремим наïрямîм дîслідæень ó 
рамкаõ кîнôеренöії бóли інтерактивні 
та дистанöіéні теõнîлîгії, іннîваöіéна 
діяльність та метîди ïідвиùення якî-
сті навчання ó сôері юридичнîї îсвіти. 
Учасники дîслідæóвали рîçвитîк кî-
мóнікативниõ óмінь стóдентів çасîба-
ми медіаîсвітніõ теõнîлîгіé, ôîрóмів 
юристів-ïрактиків é електрîнниõ дæе-
рел юридичнîї інôîрмаöії, лекöіé-ві-
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çóаліçаöіé, ïрîблемниõ лекöіé, лек-
öіé-дóетів, виїçниõ ïрактичниõ çанять, 
навчальнî-тематичниõ екскóрсіé, мîде-
лювання ïрактичниõ ситóаöіé, ділîвиõ 
ïрактичнî-îрієнтîваниõ ігîр, інтелек-
тóальниõ стóдентськиõ çмагань, вебі-
нарів, тренінгîвиõ çанять, «ексïертниõ 
дисïóтів» é іншиõ інтерактивниõ і дис-
танöіéниõ теõнîлîгіé.

У рамкаõ секöії, ïрисвяченіé дîслі-
дæенням вïливó нîрмативнî-ïравîвî-
гî регóлювання îсвітньîї діяльнîсті в 
Україні на юридичнó îсвітó і навчаль-
ниé ïрîöес, вислîвленî деякі ïрîïîçи-
öії стîсîвнî óдîскîналення нîрматив-
нîгî регóлювання ïідгîтîвки ôаõівöів 
іç ïравîîõîрîннîї діяльнîсті, ïравîвîї 
інститóаліçаöії інôîрмаöіéнîгî сóсïіль-
ства, реаліçаöії ïринöиïó академічнîї 
свîбîди, ôîрмóвання óявлення ïрî 
ритîричниé ідеал ó стóдентів-юристів, 

ïрактики як îснîви ïідгîтîвки ôаõî-
виõ ïравників.

Не мîæна ïереîöінити çначóùість 
кîнôеренöії як ôîрми кîнсîлідаöії çó-
силь ïравничîї ïрîôесіéнîї ïравîçа-
стîсîвнîї та наóкîвîї сïільнîти ùîдî 
вирішення кîнкретниõ çавдань сóчас-
нîї юридичнîї îсвіти, як маéданчика 
для дîсягнення вçаємîïîрîçóміння та 
ïîглиблення вçаємîдії вчениõ і ïрак-
тиків. Немає сóмнівів, ùî реçóльтати 
рîбîти Міæнарîднîї наóкîвî-ïрактич-
нîї кîнôеренöії «Сóчасна юридична 
îсвіта: дîсвід минóлîгî – ïîгляд ó 
маéбóтнє» сïриятимóть рîçрîбöі відïî-
відниõ ïрîïîçиöіé ùîдî вдîскîналення 
та імïлементаöії ïîлîæень Кîнöеïöії 
вдîскîналення ïравничîї (юридичнîї) 
îсвіти для ôаõîвîї ïідгîтîвки ïравника 
відïîвіднî дî єврîïеéськиõ стандартів 
виùîї îсвіти та ïравничîї ïрîôесії.

О. Ващук,
êàíäèäàò юðèäè÷íèх íàóê, äîöåíò,  

äèðåêòîð Цåíòðó îðãàí³çàö³ї îñâ³òíüîї ï³äãîòîâêè  
òà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîї ðîáîòè  

Нàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà юðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»


