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Загальна інформація про кафедру  
Протягом 2018 – 2019 навчального року діяльність кафедри та її 

завідувача здійснювалася відповідно до положень Конституції України, 
Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність», нормативно-правових і розпорядчих 
документів Міністерства освіти і науки України,  Статуту Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, Стратегії розвитку 
Каразінського університету на 2019 – 2025 роки (затверджена рішенням 
Конференції трудового колективу університету від 27 грудня 2018 року), 
Положення про юридичний факультет Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, Положення про кафедру державно-
правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, посадової інструкції завідувача кафедри 
державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Кафедра державно-
правових дисциплін створена згідно до наказу ХНУ імені В. Н. Каразіна від 
28.05.2004 № 0202-1/087. 

За звітний період порушень трудового законодавства, дисциплінарних 
правопорушень чи правопорушень які тягнуть за собою цивільно-правову та 
матеріальну відповідальність працівниками кафедри вчинено не було.  

Кафедра забезпечує за своїм профілем освітній процес за освітніми 
рівнями бакалавра та магістра за спеціальностями 081 Право та 
293 Міжнародне право, за освітньо-науковим рівнем доктора філософії в 
галузі права за спеціальністю 081 Право, а також викладання дисципліни 
«Правознавство» та вибіркових міжфакультетських дисциплін за 
юридичних фахом на неюридичних факультетах університету. Кафедра 
протягом звітного періоду також здійснювала науково-дослідну діяльність 



2 
 
за науковими спеціалізаціями теорії держави і права, історії держави і права, 
історії політичних і правових учень, трудового права, права соціального 
забезпечення, адміністративного права та процесу, фінансового права, 
інформаційного права.  

Загальна кількість науково-педагогічних працівників складала 32 
особи (за постійним місцем роботи та за сумісництвом), серед них 
7 докторів юридичних наук (з яких 5 професорів), 16 кандидатів юридичних 
та 1 кандидат педагогічних наук (з них 15 доцентів), а також 6 старших 
викладачів. 2 особи мають державні нагороди, 2 є заслуженими юристами 
України. Професор кафедри Т. Є. Кагановська указом Президента України 
від 4 травня 2019 року № 188/2019 була нагороджена орденом княгині 
Ольги ІІІ ступеня. 

Структура звіту побудована згідно з розділами Стратегії розвитку 
Каразінського університету на 2019 – 2025 роки 

 
1. Університетська наука: внесок кафедри 

За всіма напрямками наукових досліджень публікуються відповідні 
матеріали (статті, тези), представляються доповіді на наукових форумах 
різного рівня як в ХНУ імені В. Н. Каразіна, так і в інших ЗВО України, 
ближнього та дальнього зарубіжжя тощо. Напрями наукових досліджень 
очолюють: 

- адміністративне право та процес – професори кафедри 
Т. Є. Кагановська та Д. М. Лук’янець,  

- теорія держави і права; історія держави і права – завідувач кафедри 
О. М. Головко; 

- фінансове право – професор кафедри Г. В. Россіхіна. 
Протягом навчального року працівниками кафедри підготовлено 

1 монографію (у спіавторстві), 2 навчальних посібники (у співавторстві), а 
також взяли участь у роботі авторських колективів з підготовки 
2 підручників (один із них «Теорія держави і права» мав два видання), 
45 наукових статей, уміщених у фахових з юридичних наук виданнях, 5 із 
них – у періодичних виданнях індексованих у міжнародних наукометричних 
базах Scopus та Web of Science. Для порівняння: минулого навчального року 
публікацій у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 
за профілями наукових досліджень кафедри, а також завершених 
монографічних досліджень не було.  

Зокрема, працівниками кафедри було підготовлено наступні праці: 
Монографія: 
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1. Головко О. М., Греченко В. А. Право Київської Русі в 
дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ – на початку 
ХХ ст.: Монографія. Х.: Константа, 2018. 472 с. 

Підручники: 
2. Бандурка О.М., Головко О. М. та ін. Історія держави і права 

України. Підручник. Х.: Майдан, 2018. 640 с. До авторського колективу 
входить Головко О. М.  

3. Бандурка О.М., Головко О. М. та ін. Теорія держави і права: 
Підручник. Два видання: Х.: Майдан, 2018. 452 с.; Х.: ХНУВС, 2018. 416 с. 
До авторського колективу входили Головко О. М., Передерій О. С., 
Слінко Д. В. 

Навчальні посібники: 
4. Кагановська Т.Є., Григоренко Є.І., Передерій О.С. Порівняльне 

конституційне право: Навчальний посібник. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
2018. 324 с. 

5. Тищенко М. М., Богуцький В. В., Григоренко Є. І. Правові засади 
військового управління: Навчальний посібник. Х. : Юрайт, 2018. – 376 с. 

Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються 
системами SCOPUS або Web of Science: 

1. Россіхіна Г.В. Female smoker's trait profile interpretation/ Одеса: 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
Ушинського. 2018 - №5 – С.5-13 

2. Oleksandr Holovko, Tetyana Kaganovska, Galina Rossіhіna. 
Improving the mechanism of collecting certain taxes in ukraine as measures for 
the european modernization: legal aspect/ Riga: Publishing House “Baltija 
Publishing” -  Baltic Journal of Economic Studies  2018 - Volume 4 - Number 5 – 
С. 46-52  

3. Halyna Rossikhina, Yuliia Svitlychna, Oksana Brusakova. Local taxes 
and charges in local budgets’ income generation / -  Baltic Journal of Economic 
Studies  2018 - Volume 4 - Number 4 – С. 291-293 

4. Oleksandr Holovko, Tetyana Kaganovska, М. Danshyn Interaction in 
the course of economic crime investigation: theoretical background / -  Baltic 
Journal of Economic Studies  2018 - Volume 4 - Number 3 – С. 99-103 

5. Halyna Rossikhina, Mikhailo Hultai, Inna Shrub. Constitutional 
principles of taxation: doctrinal approaches to typology / Baltic Journal of 
Economic Studies  2018 - Volume 4 - Number 3 – С. 259-263 

Працівниками кафедри, передусім професорами Т. Є. Кагановською 
та Д. М. Лук’янцем протягом звітного навчального року неодноразово 
подавалися рецензійні матеріали та пропозиції щодо законодавчих актів, 
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законопроектів, актів органів державної влади та місцевого самоврядування, 
відповіді та наукові роз’яснення на запити органів судової влади. 

«Вісник Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна», серія «Право» видається за активної участі працівників 
кафедри. До редакційної колегії входять: редактор професор кафедри 
державно-правових дисциплін, д.ю.н., професор Т. Є. Кагановська, члени 
редакційної колегії завідувач кафедри д.ю.н., професор О. М. Головко, 
д.ю.н. професор Д. М. Лук’янець   

За ініціативою та за активної участі кафедри 19 квітня 2019 року 
юридичним факультетом була проведена Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної 
комунікації». Оргкомітет конференцій очолив ректор ХНУ імені 
В. Н. Каразіна  академік НАН України В. С. Бакіров, заступником голови 
була професор Т. Є. Кагановська, до складу оргкомітету також увійшли 
представники кафедри державно-правових дисциплін завідувач кафедри 
професор О. М. Головко, професор Д. М. Лук’янець, доценти 
Є. І. Григоренко та О. С. Передерій, старший викладач Т. В. Хабарова. 

У роботі конференції взяли участь: президент Національної академії 
правових наук України О. В. Петришин, чотири академіка НАПрНУ, 
провідні фахівці саме з теорії та історії держави і права. Всього в роботі 
конференції, як очно, так і шляхом направлення матеріалів, взяли 86 осіб, як 
справжніх корифеїв юриспруденції, так і тих, хто лише робить перші кроки 
на царині науки. На конференції представлені 17 закладів вищої освіти і 
наукових установ нашої держави, у тому числі Національна академія 
правових наук України, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної 
академії наук України, Інститут законодавства Верховної Ради України, 
Харківський національний університет внутрішніх справ та інші знані в 
освітньому світі виші. Лише докторів юридичних наук у матеріалах 
конференції представлено 32. 

Значна увага на кафедрі приділена підготовці науково-педагогічних та 
наукових кадрів вищої кваліфікації. Професор кафедри Т. Є. Кагановська 
традиційно є членом Експертної ради з розгляду докторських і 
кандидатських дисертацій з юридичних наук Міністерства освіти і науки 
України. Вона також є заступником голови спеціалізованої ради Д 64.051.28 
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних 
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наук за науковими спеціальностями 12.00.03 – цивільне право та цивільний 
процес; 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право; 12.00.07 — адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. До складу цієї спеціалізованої вченої 
ради також входили професори кафедри: Д. М. Лук’янець, Г. В. Россіхіна, 
І. В., Солошкіна, А. А. Стародубцев. 

Завідувач кафедри професор О. М. Головко  є головою спеціалізованої 
вченої ради К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук з наукових спеціальностей: 12.00.01 – теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – 
конституційне право; муніципальне право. Вченим секретарем ради є 
доцент О. С.,Передерій,  її членами професор Г. В. Россіхіна, доценти 
Є. І. Григоренко, Н. А. Жук.  

За звітний період під науковим консультуванням професорів кафедри 
було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук: 

1. Навроцький О. О. (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; адміністративне право; науковий консультант 
проф. Кагановська Т. Є., дисертаційне дослідження виконано і захист 
проведено у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна); 

2. Пампура М. В. (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень; науковий керівник проф. 
Головко О. М., дисертаційне дослідження виконано і захист проведено у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ). 

На кафедрі державно-правових дисциплін діють наукові гуртки 
студентів:  

- з історії держави та права (керівник гуртка – доцент кафедри, 
кандидат юридичних наук, доцент І. В. Воронова); 

- з теорії держави і права (керівник гуртка – доцент кафедри, 
кандидат юридичних наук, доцент Н. А. Жук). 

Мають місце особисті здобутки працівників кафедри, які покращили 
протягом звітного навчального року її якісний кадровий склад. Доцент 
кафедри (за сумісництвом) Д. В. Слинько отримав диплом доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень, професор Г. В. Россіхіна – 
атестат професора МОН України, старші викладачі кафедри 
К. О. Севастьяненко, К. В. Федчишина, викладач Д. В. Божко захистили 
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кандидатські дисертації і отримали диплом кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Значна робота проведена кафедрою щодо підвищення ефективності 
діяльності аспірантури. Протягом звітного періоду підготовку в якості 
аспірантів на кафедрі проходили 1 особа за денною формою навчання та 13 
– за заочною формою навчання. Всі аспіранти мають затверджені в 
установленому порядку теми дисертаційних досліджень та в цілому 
виконують індивідуальний план. Наукове керівництво повністю 
забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри: 

проф. Т. Є. Кагановська здійснює наукове керівництво 4 аспірантами; 
проф. Д. М. Лук’янець – 4 аспірантами; 
доц. Н. В. Гришина – 2 аспірантами; 
проф. О. М. Головко – 1 аспірантом; 
проф. Г. В. Россіхіна – 1 аспірантом; 
доц. Є. І. Григоренко – 1 аспірантом; 
доц. І. В. Солошкіна – 1 аспірантом. 
Два аспіранти четвертого року навчання Л. В. Іщенко (науковий 

керівник проф. Т. Є. Кагановська) та А. С. Славко (науковий керівник 
проф. Д. М. Лук’янець) повністю і своєчасно виконали індивідуальний план 
підготовки аспіранта, завершили дисертаційні дослідження та подали їх на 
кафедру для попереднього розгляду і рекомендації до захисту, які 
заплановані на жовтень 2019 року.  

Перспективними завданнями кафедри на 2019 – 2020 навчальний 
рік в галузі наукових досліджень є продовження роботи над 
монографічними дослідженнями за профілем кафедри, забезпечення 
«Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
(Серія: Право)» якісними науковими статтями, що забезпечить здійснення 
відповідних кроків до набуття ним належного місця в сучасних визнаних 
наукометричних базах. Разом з цим, передбачається підготовка 
праціввниками кафедри і публікація не менше як 3 статей у наукових 
журналах, які індексуються в базах Scopus та Web of Science. Забезпечити 
виконання запланованих докторських дисертацій в установлений термін 
(Є. І. Григоренко, Н. В. Гришина, Н. А. Жук, О. С. Передерій, 
К. О. Ростовська – завершення виконання дисертаційного дослідження). 
Зробити належний внесок членів редколегії «Вісника Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна» (Серія: «Право») – 
репрезнтантів кафедри, інших науково-педагогічних працівників кафедри у 
переході видання до категорії «В». 
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2. Освітня діяльність кафедри 
Запланований обсяг навчального навантаження за кафедрою в 2018-

2019 н.р. становив 14712 год. Виконаний обсяг навантаження – 14764 год. 
Протягом року навантаження було збільшено на 74 години на умовах 
погодинної оплати праці за рахунок спеціального фонду (у зв’язку з 
збільшенням контингенту іноземних студентів).  

Кафедрою викладалося 44 дисципліни, у тому числі:  
- на юридичному факультеті за спеціальністю «Право» 21 дисципліна 

за ступенем вищої освіти бакалавра та 11 дисциплін за ступенем вищої 
освіти магістра; 

- на юридичному факультеті за спеціальністю «Міжнародне право» 6 
дисциплін за ступенем вищої освіти бакалавра та 2 дисципліни за ступенем 
вищої освіти магістра; 

- на інших факультетах університету - 16 дисциплін. 
Крім того, на кафедрі здійснювався освітньо-науковий процес з 

підготовки 1 аспіранта за денною та 13 аспірантів за заочною формою 
навчання. Загальне навантаження науково-педагогічного складу кафедри за 
аспірантурою становить 135 годин. Порушень і зривів навчальних планів та 
графіків освітнього процесу у аспірантурі за напрямом діяльності кафедри 
не було. 

Всі навчальні дисципліни закріплені за кафедрою у повному обсязі 
забезпечені методичними комплексами відповідно до визначеного 
Положенням про організацію освітнього процесу  в Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна в редакції введеній в дію 
наказом ректора від 10.07.2018 №0211-1/342. Встановлена документація 
кафедри зокрема щодо освітнього процесу розробляється і оформлюється 
вчасно в повному обсязі відповідно до вимог встановлених Харківським 
національним університетом імені В. Н. Каразіна. Це підтверджується 
результатами внутрішнього аудиту кафедри університетом (квітень 2019 р.).  

З метою підвищення якості освітнього процесу на кафедрі проведені 
два науково-методичних семінари (12 березеня 2019 р.): 

- про зміст і вимоги законодавства України про освіту та про вищу 
освіту, структуру державного та галузевих стандартів вищої освіти, 
нормативних документів, зокрема робочих програм навчальних дисциплін 
(заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри доцент 
Л. В. Кулачок-Тітова); 

- про удосконалення правничої підготовки студентів – юристів, 
зокрема її практичного спрямування за матеріалами семінару Сучасний 
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інструментарій викладання права (завідувач кафедри професор 
О. М. Головко). 

Протягом 2018/2019 навчального року отримали сертифікати про 
знання англійської мови за рівнем В2 доцент кафедри О. С. Рождественська 
та старший викладач кафедри В. М. Пилаєва. До початку нового 2019/2020 
навчального року кількість науково-педагогічних працівників спроможних 
викладати дисципліни юридичного профілю англійською мовою складає 
три особи. 

Перспективні завдання кафедри на 2019 – 2020 навчальний рік в 
галузі освітньої діяльності. Удосконалити оприлюднення методичних 
матеріалів кафедри на кафедральному та факультетському сайтах, 
поширення електронних центрів знань з дисциплін, закріплених за 
кафедрою, активізувати роботу із підготовки дистанційних курсів, 
забезпечити всі дисципліни, які викладаються на кафедрі сертифікованими 
дистанційними курсами до кінця 2022 року. 

 
3. Заходи кафедри з інтеграції  

в глобальний науково-освітній простір 
Незважаючи на специфіку профілю кафедри, науково-дослідна робота 

якої обмежена рамками національних галузей права, колектив протягом 
звітного року під керівництвом завідувача кафедри доклав суттєвих зусиль 
щодо інтеграції у європейський освітній простір.  

Так, завідувач кафедри професор О. М. Головко у вересні 2019 року 
взяв участь у стажуванні «Умови, функції та перспективи розвитку 
наукових та технологічних парків у Польщі» (4.5 кредити ECTS), що 
пройшло на базі Бидгощського університету «Вища школа економіки» 
(Польща),  а також у лютому 2019 року взяв участь у роботі семінару за 
Програмою «Нове правосуддя» за темою «Сучасний інструментарій 
викладання права: зміцнення спроможності правничих шкіл забезпечувати 
сучасну освіту правників майбутнього». 

У організованій за ініціативою кафедри Міжнародній науково-
практичній конференції «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної 
комунікації» (Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 19 квітня 2019 року) взяв 
участь кандидат юридичних наук Мутана Аббас Абд Альказим, керівник 
департаменту конституційного права Коледжу Університету Аль-Сафва 
(м. Кербела, Республіка Ірак). 

Професор кафедри Т. Є. Кагановська на чолі міжкафедрального 
колективу науковців виграла грант ЄС з правових проблем європейської 
регіоналістики. Дослідження за цією програмою розпочато. 
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Старший викладач кафедри В. М. Пилаєва та доцент кафедри 
В. О.  Закриницька пройшли курси підвищення кваліфікації та мовні курси з 
англійської мови в Мовному навчальному закладі Істборну, Велика 
Британія (Certificate of Attendance of English language lessons a total 120 hours 
at Upper Intermediate level. LTC: Language Teaching Center Eastbourn). 
(22.07.2019 – 09.08.2019). 

Доцент кафедри О. С. Рождественська, старший викладач кафедри 
В. М. Пилаєва (мають сертифікат про володіння англійською мовою на рівні 
В2) здійснили необхідні підготовчі заходи щодо викладання іноземним 
студентам історико-теоретичних юридичних та адміністративно-правових 
дисциплін англійською мовою. 

Перспективні завдання кафедри на 2019 – 2020 навчальний рік в 
галузі інтеграції в світовому науково-освітньому просторі: забезпечити 
своєчасне проходження стажування науково-педагогічними працівниками 
кафедри, у тому числі не менше 1 стажування в університеті держав – 
учасниць Європейського Союзу, подвоїти кількість викладачів, здатних 
викладати європейськими мовами і довести її до 6 осіб. Здійснити заходи з 
поширення міжнародно інтегрованої освітньої діяльності; участь у 
міжнародних програмах та наукових і науково-практичних конференціях, 
грантових програмах, підготовка пропозицій щодо отримання грантів.   

 
4. Розвиток інфраструктури кафедри 

Протягом звітного періоду проведена необхідна робота щодо 
збереження навчально-матеріальної бази кафедри, забезпечення дбайливого 
ставлення до неї всіх працівників, зокрема матеріально-відповідальних осіб. 
Науково-педагогічним складом активно використовувалося мультимедійне 
обладнання, встановлене в аудиторіях факультету. Належна увага 
приділялася забезпеченню порядку і збереженню товарно-матеріальних 
цінностей у приміщеннях, закріплених за кафедрою, зокрема навчальних 
аудиторіях. За всіма приміщеннями закріплені особи, відповідальні за 
охорону праці та пожежну безпеку. Всі необхідні заходи проводяться 
своєчасно, документація ведеться у належному порядку, що підтверджено 
результатами перевірки охорони праці на кафедрі (квітень 2019 року). 

Перспективні завдання кафедри на 2019 – 2020 навчальний рік 
щодо покращання інфраструктури кафедри – збереження і 
вдосконалення навчально-матеріальної бази, поширення застосування 
мультимедійних технологій у освітньому процесі. 
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5. Удосконалення менеджменту кафедри в контексті 
університетського менеджменту 

Діяльність кафедри здійснювалася відповідно до затвердженого в 
установленому порядку Плану роботи кафедри державно-правових 
дисциплін на 2018/2019 навчальний рік. Невиконаних без поважних причин 
позицій плану немає. Протягом навчального року проведено 17 засідань 
кафедри, на яких розглянуто 44 питання з усіх основних напрямів діяльності 
кафедри. Управлінська діяльність кафедри здійснюється на засадах 
академічного самоврядування,  колегіальності у прийнятті найбільш 
важливих рішень. Кафедра взяла безпосередню участь у підготовці та 
проведенні акредитації за освітніми рівнями магістра та бакалавра за 
спеціальністю 081 Право.  Питання підготовки до акредитації перебували на 
особистому контролі завідувача кафедри і постійно розглядалися на 
засіданнях кафедри. 

Документація кафедри за всіма напрямами діяльності ведеться 
своєчасно і оформлюється відповідно до встановлених у ХНУ імені 
В. Н. Каразіна вимог. Це підтверджується внутрішнім аудитом кафедри 
університету у квітні 2019 р., якою суттєвих порушень не виявлено. 

Науково-педагогічні працівники кафедри протягом звітного 
навчального року також взяли активну участь у заходах з підвищення 
кваліфікації, не пов’язаних із міжнародним співробітництвом. Закінчили 
програму підвищення кваліфікації «Українська мова – професійне 
спрямування»: 

- професор А. А. Стародубцев; 
- доцент Н. А. Жук; 
- доцент І. А. Пахомова;  
- старший викладач Є. С. Єгоров  

Особлива увага приділялася виховній роботі зі студентами, зокрема 
діяльності кураторів академічних груп. Згідно з «Положенням про інститут 
кураторів студентських академічних груп у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна» головним завданням кураторів є надання 
допомоги студентам у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, 
сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у студентів 
патріотизму, розвиток їх творчих здібностей та формування 
організаторських навичок. 

Протягом звітного навчального року функції кураторів студентських 
академічних груп виконували 8 науково-педагогічних працівників кафедри: 
доценти Є. І. Григоренко, Н. А. Жук, В. О. Закриницька, К. В. Ростовська, 
старші викладачі Є. С. Єгоров, В. М. Пилаєва, К. О. Плотнікова, 
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Т. В. Хабарова. Всі вказані працівники сумлінно і в повному обсязі 
протягом навчального року виконували визначені обов’язки кураторів 
академічних груп, зауважень щодо їх роботи не надходило.  

Кафедра взяла активну участь у підготовці та проведенні 
інтелектуальної гри – вікторини «Брейн-ринг» з навчальних питань 
юриспруденції для студентів І курсу,  присвяченої Дню юриста (жовтень 
2018 р.). 

Працівники кафедри успішно співпрацюють з іншими установами і 
закладами, громадськими організаціями, беруть участь у роботі 
колегіальних органів ХНУ імені В. Н. Каразіна. Професори 
Т. Є. Кагановська та О. М. Головко є членами Вченої ради університету.  

Професор кафедри Т. Є. Кагановська працює у складі науково-
методичної комісії МОН України з розробки стандартів освіти у галузі 
знань 081 Право. За її безпосередньої участі підготовлений і затверджений 
Міністерством освіти і науки України державний стандарт підготовки 
бакалавра права. 

Партнерами кафедри також є наступні установи та заклади: 
- Апеляційний адміністративний суд №2 (участь суддів у 

профорієнтаційній роботі зі студентами на юридичному факультеті); 
- Харківський окружний адміністративний суд (практика студентів); 
- Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка; 
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; 
 - Харківський національний університет внутрішніх справ. 
Протягом 2018/2019 навчального року кафедра державно-правових 

дисциплін активізувала профорієнтаційну діяльність, спрямовану на 
просування бренду університету та факультету серед шкільної молоді, 
роз’яснення цілей і можливостей підготовки висококваліфікованих 
фахівців. Кафедра взяла участь у проведенні всіх Днів відкритих дверей, які 
проводилися впродовж навчального року університетом. Кафедрою 
розроблений і виготовлений роздатковий матеріал про факультет 
(повнокольорові буклети – 2000 примірників), які розповсюджувалися серед 
абітурієнтів і їх батьків. Кафедрою започаткована практика відвідання 
загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, де під час зустрічей з учнями випускних 
класів та батьками в рамках програми «Я маю право» роз’яснялися права 
людини, права дітей, права і обов’язки батьків та їх гарантії й законодавче 
закріплення. Всього цими заходами на волонтерських засадах науково-
педагогічні працівники кафедри охопили 24 школи, де було проведено 24 
зустрічі з учнями 9-11 класів (що відповідало концепції ранньої 
профорієнтації) та 10 зустрічей – лекцій з батьками. 
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Між ЗОШ № 51 м. Харкова та юридичним факультетом, а саме, 
кафедрою державно-правових дисциплін, укладено договір про співпрацю. 
Команда учнів вказаної школи з правознавства під керівництвом доцента 
кафедри державно-правових дисциплін Є. І. Григоренка посіла друге місце 
на всеукраїнській олімпіаді з правознавства. 

Перспективні завдання кафедри щодо удосконалення 
менеджменту на 2019-2020 навчальний рік: покращання рівня 
управління кафедри на засадах академічного самоврядування та 
академічної свободи; підвищення наукового рівня засідань кафедри за 
рахунок запровадження наукових доповідей провідних науковців кафедри, 
докторів наук, професорів, а також здобувачів наукового ступеня 
доктора юридичних наук з актуальних проблем юридичної науки за 
профілем кафедри; активізація роботи з сайтом кафедри; пошук та 
впровадження нових інформаційних засобів професійної орієнтації 
молоді; проведення заходів щодо запровадження електронного 
документообігу. 

 
 
Завідувач кафедри державно-правових дисциплін 

професор                                                                                 О. М. Головко 
 

«ПОГОДЖЕНО»    
Декан юридичного факультету 

професор                                                                                 Т. Є. Кагановська 
 

Схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін 
юридичного факультету 27 серпня 2019 року протокол № 1. 

 
Погоджено на засіданні вченої ради юридичного факультету 

28 серпня 2019 року протокол № 1. 
 

 

 

 

 

 


