
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В.Н. КАРАЗІНА  

 

НАКАЗ 

 

23 грудня 2019 року,  м. Харків    №   3901-1/763а 

 

 

Про затвердження складу Вченої ради 

юридичного факультету 

 

У зв’язку із закінченням терміну повноважень вченої ради юридичного 

факультету 

 

НАКАЗУЮ: 

 

затвердити персональний склад вченої ради юридичного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з 19 листопада 

2019 року по 19 листопада 2024 року 

- За посадами: 

1. КАГАНОВСЬКА Тетяна Євгеніївна – декан юридичного факультету; 

2.СИРОЇД Тетяна Леонідівна – завідувач кафедри міжнародного і 

європейського права; 

3. ГОЛОВКО Олександр Миколайович – завідувач кафедри державно-

правових дисциплін; 

4. ЖИТНИЙ Олександр Олександрович – завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін; 

5. ВОРОНОВ Марк Миколайович – завідувач кафедри конституційного і 

муніципального права; 

6. УСТИМЕНКО Олена Анатоліївна – завідувач кафедри цивільно-

правових дисциплін; 

7. ПУТЯТІНА Еліна Валеріївна – голова профбюро юридичного 

факультету; 

8. КРАСОЗОВА Анастасія Віталіївна – студентський декан факультету; 

9. ШЕВЧЕНКО Ігор Євгенійович – керівник профспілкової організації 

студентів факультету. 

- Виборні представники: 

10. ПАХОМОВА Ірина Анатоліївна – доцент кафедри державно-правових 

дисциплін, обрана до складу Вченої ради на зборах трудового колективу 

юридичного факультету; 



11. КУЛАЧОК-ТІТОВА Людмила Вікторівна – доцент кафедри державно-

правових дисциплін, обрана до складу Вченої ради на зборах трудового 

колективу юридичного факультету; 

12. СЛІНЬКО Дмитро Сергійович – доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін, обраний до складу Вченої ради на зборах трудового 

колективу юридичного факультету; 

13. СЕРЬОГІН Віталій Олександрович – професор кафедри 

конституційного і муніципального права, обраний до складу Вченої ради на 

зборах трудового колективу юридичного факультету; 

14. ГАВРИЛЕНКО Олександр Анатолійович – професор кафедри 

міжнародного і європейського права, обраний до складу Вченої ради на зборах 

трудового колективу юридичного факультету; 

15. ЗАНИК Алла Василівна – доцент кафедри державно-правових 

дисциплін, обрана до складу Вченої ради на зборах трудового колективу 

юридичного факультету; 

16. ВОЛОЩЕНКО Ольга Михайлівна – старший викладач кафедри 

цивільно-правових дисциплін, обрана до складу Вченої ради на зборах 

трудового колективу юридичного факультету; 

17. ХАБАРОВА Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри 

державно-правових дисциплін, обрана до складу Вченої ради на зборах 

трудового колективу юридичного факультету;  

18. ПАНЮКОВА Дарина Олександрівна – здобувач вищої освіти доктора 

філософії кафедри державно-правових дисциплін, обрана до складу Вченої ради 

на зборах трудового колективу юридичного факультету; рекомендована на 

зборах аспірантів та докторантів юридичного факультету; 

19. ДАХНО Руслана Юріївна – студентка 2 курсу, обрана до складу 

Вченої ради на зборах трудового колективу юридичного факультету; 

рекомендована на засіданні Студентської ради юридичного факультету. 

Підстава: службова записка декана юридичного факультету від 

19 листопада 2019 року; витяг з протоколу № 2 зборів трудового колективу 

юридичного факультету від 18 листопада 2019 року; витяг з протоколу № 4 

засідання Студентської ради юридичного факультету від 18 листопада 2019 

року; витяг з протоколу № 1 зборів аспірантів та докторантів юридичного 

факультету від 18 листопада 2019 року. 

 

Ректор                                                                       В. С. Бакіров 

Проект вносить: 

Декан юридичного факультету    

                    Т. Є. Кагановська  

 

ПОГОДЖЕНО: 

            Учений секретар 

                  Н.А.Вінникова 

Провідний юрисконсульт 

                              Л. М. Сорокіна 

 


