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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати роботи в 2021 році та перспективи розвитку 

юридичного факультету. 

 

СЛУХАЛИ:  

Декана Роговенка О.В., який, повідомив присутніх про результати роботи 

юридичного факультету в 2021 році. Аналізуючи результати набору на 

спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

доповідач зауважив, що колективу вдалося провести в цілому  успішну 

профорієнтаційну кампанію. Водночас помітне зниження набору на 

спеціальності «Міжнародне право» та «Геодезія та землеустрій», що вимагає 

скоригувати заходи профорієнтаційної кампанії 2022 року. Крім того, для 

збільшення контингенту студентів важливо забезпечити ліцензування нової 

ОПП «Соціальне забезпечення». 

Характеризуючи роботу факультету, Роговенко О.В. зазначив, що 2021 рік 

позначився посиленням його позицій в українській академічній спільноті. 

Визнанням ефективної роботи колективу стало гідне місце у рейтингу 

правничих шкіл України, який у жовтні 2021 р. вперше презентувала 

Асоціація правників України. В основу методології рейтингу були покладені 

дані, отримані від Міністерства освіти і науки та Українського центру 

оцінювання якості освіти. 

На національному рівні було визнано й заслуги провідних науковців 

факультету. Так, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у 

розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу 

України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесне 

звання Заслуженого юриста України присвоєно Курилу М.П., першому 

проректору СНАУ, професору кафедри правосуддя, д.ю.н, професору. 

Перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Молодий вчений» у номінації 

«Міжнародні відносини» здобула Клочко А.М., завідувач кафедри 

міжнародних відносин, д.ю.н., професор. 



Визнання здобула й активність здобувачів вищої освіти. Так, відповідно 

до наказу Кабінету Міністрів України № 514 від 7 травня 2021 року «Про 

призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів 

вищої освіти на II семестр 2020/2021 навчального року» Меховій А.О. 

призначено на II семестр 2020/2021 навчального року академічну стипендію 

Президента України. 

У 2021 році 7 студентів факультету стали призерами Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт, а саме: зі спеціальності «Міжнародне 

право»  Шишлевська П. (диплом І ступеню, науковий керівник к.е.н., доцент 

Клєцова Н.В.), зі спеціальності «Право» Демченко А. та Мироненко А. 

(диплом ІІ ступеню, науковий керівник к.ю.н., доцент Стрельник В.В.), зі 

спеціальності «Міжнародне право» Козодав М. (диплом ІІІ ступеню, 

науковий керівник д.ю.н., професор Запара С.І.), зі спеціальності «Земельне 

право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 

Большакова В. (диплом ІІІ ступеню, науковий керівник Нежевело В.В.), зі 

спеціальності «Геодезія та землеустрій» Костян Д. (диплом ІІІ ступеню, 

науковий керівник к.е.н. Капінос Н.О.), зі спеціальності «Історія та 

археологія» Сафонова Т. (диплом ІІІ ступеню, науковий керівник к.і.н, 

доцент Гончаренко А.В.). 

Помітними були й спортивні досягнення студентів факультету. Так, 

Байраммирадов В. здобув І місце у номінації «Боротьба» у ваговій категорії 

до 84 кг, а також ІІ місце у цій же номінації та в категорії до 80 кг (червень 

2021 р.) на Кубку світу з козацького двобою та І місце у ваговій категорії 84 

кг, у розділі «Фул» на Кубку України з панкратіону (березень 2021 р.). 

Легкий О. здобув перемогу на Всеукраїнському турнірі з вільної боротьбі 

серед юніорів у ваговій категорії до 92 кг (листопад 2021 р.). Команди 

юридичного факультету зайняли І місце в Агродебатах СНАУ та ІІІ у турнірі 

з фут залу. 

Студенти факультету активно залучаються до різноманітних заходів, 

спрямованих на формування цінностей та компетентностей, необхідних для 

реалізації зазначеної цілі. Так, в березні 2021 р. команда студентів 

юридичного факультету взяла участь у другому етапі міжнародного змагання 

з moot court «European human rights moot court competition». 

Нажаль, складна епідеміологічна ситуація не дозволила реалізувати усі 

плани щодо проведення міжнародних та всеукраїнських наукових заходів. 

Проте, незважаючи на цю обставину 22 квітня 2021 р. на базі факультету 

було проведено (у заочній формі) Четверту Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та 

практичний виміри». Крім того, було взято організаційну участь у Другій 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сумські історико-

краєзнавчі студії», яка відбулася 28 жовтня 2021 р.   

Приділялася увага й подальшій співпраці з представниками зарубіжної 

академічної спільноти. Так, 7 грудня 2021 р. відбулося засідання 

Координаційного комітету Чорноморського та Східно-Середземноморського 

Академічного партнерства (BSЕMAN), в якому взяла участь д.ю.н., професор 

Клочко А.М. Представники академічних установ України, Греції, Чехії та 



Кіпру обговорили питання наукового співробітництва та необхідність 

проведення у 2022 р. конференції BSЕMAN. Клочко А.М., крім того, 

залучена як виконавець проекту Європейського союзу Erasmus + № 619451-

EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP «Інтеграція та адаптація іноземних 

студентів»/INTERADIS на період дії проекту з 15.11.2020 р. по 14.11.2023 р. 

Активно співпрацював факультет і з вітчизняними партнерами. Так, 25 

листопада 2021 р. відбулося засідання Експертної ради роботодавців 

спеціальностей Право, Міжнародне право до якої були залучені зовнішні та 

внутрішні стейкхолдери. Підсумками зустрічі стали рекомендації до освітніх 

програм. У березні 2021 р. колектив факультету відзначено подякою 

адвокатського об’єднання «ЮРРАЙТ» за результатами студентської 

практики. 

Протягом року науковці факультету проводили наукові дослідження в 

межах виконання ГДТ «Удосконалення законодавства про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи» 

(на замовлення Національної служби посередництва і примирення, керівник 

д.ю.н., професор С.І. Запара) та «Ведення державного кадастру територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду» (на замовлення Департаменту захисту 

довкілля та енергетики Сумської ОДА, керівник к.б.н., доцент Скляр Ю.Л.). 

Викладачами факультету опубліковано 26 статей у виданнях, які 

індексуються у НБД Scopus та Web of Science, 12 монографій, 72 статті у 

вітчизняних фахових журналах. 

Як і у попередні роки, у 2021 р. велика увага приділялась розвитку 

матеріально-технічної бази факультету. На факультеті в усіх аудиторіях та 

кафедрах встановленні металопластикові вікна. Проведені ремонтні роботи 

ауд. 230е, на кафедрі правосуддя, кафедрі адміністративного та 

інформаційного права. 

Визначаючи найбільш важливі напрями розвитку факультету у 2022 р. 

Роговенко О.В. визначив наступні:  

- забезпечення зростання числа студентів, що навчаються на 

спеціальностях юридичного факультету; 

- проходження у 2022 р. акредитації зі спеціальностей 293 «Міжнародне 

право» ОС «бакалавр»; спеціальністі 081 «Право» ОНП третього 

освітньо-наукового рівня; 

- ліцензування нової ОПП «Соціальне забезпечення»; 

- отримання та виконання науково-дослідних держбюджетних та 

госпдоговірних тематик; 

-  розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- сприяння забезпеченню академічної доброчесності науково-

педагогічного складу та здобувачів вищої освіти; 

-  покращення матеріально-технічної бази факультету. 

ВИСТУПИЛИ:  

1) Заступник декана з наукової роботи М.А. Михайліченко, який вказав на 

вжливість покращення рейтингових показників науково-педагогічних 

працівників факультету, шляхом забезпечення проходження закордонного 

стажування, участі у міжнародних грантах та публікації у виданнях, які 



індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 

складання кваліфікаційних іспитів з англійської мови з отриманням 

сертифікатів рівня не нижче В2. 

2) Завідувач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства 

Шестакова С.О., яка запропонувала визнати звіт декана про роботу 

факультету у 2021 р. задовільним.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Доповідь декана юридичного факультету Роговенка О.В. взяти до 

відома.  

2. Результати роботи юридичного факультету в 2021 р. визнати 

задовільними.  

3. Декану юридичного факультету, завідувачам кафедр, гарантам освітніх 

програм забезпечити: 

- реалізацію програми якісного та кількісного набору молоді для навчання 

на спеціальностях юридичного факультету; 

-  успішне проходження у 2022 р. акредитації зі спеціальностей 293 

«Міжнародне право» ОС «бакалавр»; спеціальністі 081 «Право» ОНП 

третього освітньо-наукового рівня; 

 - ліцензування нової ОПП «Соціальне забезпечення»; 

 - заходи щодо покращення рейтингових показників науково-

педагогічних працівників факультету, зокрема шляхом проходження 

закордонного стажування, участі у міжнародних грантах та публікацій у 

виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science, складання кваліфікаційних іспитів з англійської мови з отриманням 

сертифікатів рівня не нижче В2. 

 - отримання та виконання науково-дослідних держбюджетних та 

госпдоговірних тематик; 

 - розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

 -  дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом 

та здобувачами вищої освіти; 

 - покращення матеріально-технічної бази факультету.  

 

 

 

 

Голова вченої ради 

юридичного факультету                                    Роговенко О.В.                                                            

 

Вчений секретар вченої ради 

юридичного факультету                                    Михайліченко М 


