Боднар Сергій Богданович
Особисті дані: Українець, дата та місце народження – 29 червня 1981 р.,
м. Чортків Тернопільської обл.
Телефон мобільний: +38 0506663524
e-mail: bodnar81@mail.ru
Освіта – повна вища: 1998-2003 рр. Чернівецький національний універси
тет імені Юрія Федьковича, юридичний факультет, спеціальність – правознав
ство, диплом магістра права (із відзнакою).
2005-2009 рр. – навчання в аспірантурі Чернівецького Національного уні
верситету імені Юрія Федьковича, спеціальність 12.00.12 – філософія права.
5 березня 2010 р. – захист кандидатської дисертації на здобуття науковог
о ступеня кандидат юридичних наук на тему «Рівність як категорія філософії
права» у Львівському державному університеті внутрішніх справ.
1 липня 2010 р. рішенням президії ВАК України присуджено науковий ст
упінь «кандидат юридичних наук».
Досвід роботи: з вересня 2003 р. по серпень 2010 р. – асистент кафедри т
еорії та історії держави і права юридичного факультету Чернівецького Націон
ального університету імені Юрія Федьковича. З вересня 2010 р. і по сьогодні
– доцент тієї ж кафедри.
Неодноразово нагороджувався преміями та відзнаками: у 2010 р. –грамот
а Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича за багат
орічну сумлінну працю і активну участь у громадському житті університету;
у 2012 р. – почесна грамота Центральної виборчої комісії за сумлінне виконан
ня своїх обов’язків щодо організації підготовки та проведення виборів народн
их депутатів України 28 жовтня 2012 року, реалізації і захисту конституційни
х виборчих прав громадян України.
Активний учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних конфер
енцій із правової проблематики.
Знання мов: українська – рідна; англійська – перекладання та розмовний
рівень.
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