ХИЛЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
2018 – участь у міжнародному курсі з вдосконалення
викладацької майстерності (International Faculty Development
Workshop Series), який проводився Центром підвищення викладацької
майстерності Університету МакЮван, Канада (Centre for the
Advancement of Faculty Excellence of the MacEwan University), 17-20
квітня 2018 року, м. Київ.
2015 – участь у «Літній школі з європейського права» у
Вюрцбурзькому університеті Юліуса Максиміліана (JuliusMaximilians Universität Würzburg), 15-21 листопада, 2015, м.
Вюрцбург, Німеччина.
2015 – навчання на курсах «Інформаційні технології в освіті», 12
листопада – 31 грудня 2015 року, Інститут післядипломної освіти та
до університетської підготовки Львівського національного університету ім. Івана Франка.
ДОСВІД РОБОТИ
Адміністративна робота
З 7 березня 2017 року по цей час – керівник Магістерської програми з прав людини
Українського католицького університету. З травня 2018 року – в.о. завідувача кафедри теорії
права та прав людини Українського католицького університету.
Викладання
З жовтня 2016 року працює доцентом на кафедрі теорії права та прав людини Українського
католицького університету. Викладає курс «Застосування практики ЄСПЛ в Україні
(кримінально-правовий аспект)» тощо.
З 26.01.2011 до 06.03.2017 працювала на посаді доцента кафедри кримінального права та
кримінології Львівського національного університету ім. Івана Франка. Розробила свій
авторський курс для студентів, які навчаються за магістерською програмою «Проблеми
застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України»,
який почав вперше викладатися в Україні. Крім того, читала курси лекцій з таких навчальних
дисциплін: «Кримінальне права України (Особлива частина)», «Теорія кримінально-правової
кваліфікації».
У період з 01.09.2004 до 01.11.2005, та з 01.11.2007 до 26.01.2011 працювала на посаді
асистента кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного
університету ім. Івана Франка.
у тому числі викладання для дорослих
Вересень 2004 – червень 2016 – викладала кримінальне права та теорію кримінальноправової кваліфікації для слухачів правничого факультету Інституту післядипломної освіти та
до університетської підготовки Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Запрошений лектор, тренер
Грудень 2017 – викладач-тренер на Школі з прав людини для викладачів правничих
дисциплін (Викладання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та
практики Європейського суду з прав людини) (12-15 грудня 2017 року, м. Полтава),
організованій Координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Липень 2017 – Методологічна школа для викладачів юридичних факультетів
«Викладання Європейської конвенції з прав людини та практики європейського суду з прав
людини» (13-16 липня 2017 року, Київська обл.), організована Координатором проектів ОБСЄ в
Україні. Лекція на тему «Кримінально-правові питання у практиці ЄСПЛ: підходи до
викладання».

2016 – Західноукраїнська школа з прав людини (10 грудня 2017 р., м. Львів), організована
Асоціацією правників України. Лекція на тему «Кримінально-правові межі окремих прав
людини в світлі стандартів ЄСПЛ».
2015-2017 – читала лекції на Школі для викладачів кримінального права юридичних
факультетів, яку проводив Координатор проектів ОБСЄ в Україні (жовтень-листопад 2015, м.
Київ-Харків; 23-25 листопада 2016, м. Харків) про кримінально-правові питання у практиці
ЄСПЛ та підходи до їх викладання при підготовці юристів.
2016, 2017 р. – сертифікатна програма «Права людини і бізнес середовище», в якій
брали участь практикуючі юристи Центру верховенства права Українського католицького
університету. Лекція на тему «Правові позиції ЄСПЛ з кримінально-правових питань: шляхи
використання для захисту бізнес середовища».
2014 рік – викладання в школі українського права факультету права та адміністрації
Ягеллонського університету (Краків, Польща).
2013-2017 – взяла участь в якості лектора в роботі ІІ, ІІІ, IV, V, IV Міжнародного форуму з
практики Європейського суду з прав людини, що проходив у. Читала лекції на теми: «Принципи
кримінального права: деякі проблеми застосування у практиці Європейського суду з прав
людини», «Судове тлумачення кримінально-правових положень в світлі стандартів
Європейського суду з прав людини» тощо.
Досвід викладання іноземною мовою
На запрошення координатора проектів ОБСЄ в Україні ввійшла до складу факультету
викладачів Щорічної міжуніверситетської школи з прав людини, в рамках роботи якої читала
лекції англійською мовою у 2015, 2016, 2017, 2018 роках на теми лекцій «Criminal Law
Protection of the Right to Life in Ukraine in the Light of European Court of Human Rights Practice»;
“Standards enshrined in Article 4 of the Convention: comparison with the domestic legal framework
on absolute prohibition of slavery and forced labour”; “Fiar trial standarts & Criminal law” etc.

