
Звіт 

завідувача кафедри конституційного і муніципального права Воронова М.М. за 
2018/2019 н.р. 

Кафедра   конституційного і муніципального права 

Факультет (навчально-науковий інститут, центр)  юридичний факультет 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників станом на 1 червня поточного року: 
6.5  
 

1. Кадровий склад 

2. Вчені ступені, звання (з урахуванням частин ставок, зайнятих працівниками): 
 
Воронов М.М. к.ю.н., доцент, зав.кафедри- 1,0 ст 
Серьогін В.О., д.ю.н.,  професор - 1.0 ст.  
Градова Ю.В. к.ю.н    -     0,5 ст. 
Гришко Л.М. к.ю.н     -     0,25ст.(за сумісництвом) 
Гудзь Л.В. к.ю.н., доцент -  0, 5 ст. 
Гудзь Т.І. к.ю.н, доцент  -  0,25 ст.(за сумісництвом) 
Зубенко Г.В. к.ю.н., доцент  -  1.0 ст. 
Даничева К.П., к..ю.н,  -     1,0 ст. 
Марцеляк С.М. к.ю.н.  -    0,25 ст. 
Червяцова А.О., к.ю.н., доцент  –   1.0 ст. 

 
                                      2.МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
1. Підготовка методичних рекомендації до семінарських занять та самостійної 

роботи студентів з навчальної дисципліни: 
Воронов М.М., Градова Ю.В. «Прецеденти Європейського Суду з прав людини». 
Воронов М.М., Градова Ю.В. «Парламентське право». 
Воронов М.М., Зубенко Г.В. «Інститути громадянського суспільства в Україні». 
Воронов М.М., Серьогін В.О. «Конституційне право України. Загальна частина». 

2. Розробка електронного (дистанційного) навчального курсу, що отримав 
сертифікат Центру електронного навчання 

Гудзь Л.В., (інформаційний ресурс (дистанційний курс), Інститут післядипломної 
освіти та заочного (дистанційного навчання, сертифікат № 149/2019; 
 

                                     3.ВІДКРИТІСТЬ РОБОТИ 
   1. Присутність кафедри у веб-просторі: 

• наявність на сайті робочих програм навчальних дисциплін на поточний 
навчальний рік, прикладів екзаменаційних білетів, інформаційних, 
навчальних і методичних матеріалів для студентів (відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу). 
                                     4.НАУКОВА  РОБОТА 
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1. Виконання наукових досліджень, інноваційна діяльність, отримання благодійної 
допомоги для зміцнення матеріально-технічного та методичного забезпечення 
освітнього процесу і  наукових досліджень 

модуль програми Erasmus+ Jean Monnet по темі «Європейські 
стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» / «European 
Standards of Local Self-Government and EU Regional Policy» на 30 000 євро 

 
2. Участь в роботі науково-практичних конференцій, круглих столів тощо. 

 

3. Сприяння науковій роботі студентів 

Артамонова М., Бортнік П., Олійник Я. Перемога на V Міжнародному студентському 
саміті (м. Дніпро, 18-19 квітня 2019 р.) 

4. Робота наукового студентського гуртка з актуальних питань конституційного і 
муніципального права. 

5. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (аспірантура). 
6. Проведення постійно діючого наукового семінару кафедри : 

- Конституційне право України; 

- Муніципальне право України. 

7. Підготовка наукових висновків для органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

8. Сприяння практичній підготовці і працевлаштуванню студентів та випускників: 

проведення презентацій роботодавців, професійних організацій, професійних 
майстер-класів та відкритих лекцій роботодавців. 

 

9. Використання під час навчального процесу технічних засобів навчання. 
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10. Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS 
або Web of Science; 

1. А.О.Yanchuk, S.О. Kuznichenko, Y. V. Hradova Legal regulation of human organ 
transplantation in Ukraine. Ost/Letter-3-2018, URL : 
https://www.ostinstitut.de/documents/Yanchuk_Kuznichenko_Hradova_Legal_regulation_
of_human_organ_tr ansplantation_in_Ukraine_OL_3_2018.pdf.  
2. А.О.Yanchuk, S.О. Kuznichenko, Yu. V. Gradova. Human organ transplantation: legal 
system monitoring. World of Medicine and Biology. №3(65), 2018, 128-134 p. 

. 
3. Cherviatsova A., ‘Making Crimes from the Past: Ukrainian Laws on Decommunization and 
Freedom of Speech’, Canadian Slavonic Papers (accepted for publishing) 
 

11. Статті у фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках 
наукових праць) - оцінюються лише для кафедр соціально-гуманітарного та 
економічного профілю; 

1.Градова Ю.В. Гудзь Л.В. «Правоохоронна діяльність поліції  сфері забезпечення 
виборчих прав громадян України». Вісник Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. Випуск 25., 2018, С.62-65. 
2. Градова Ю.В. Гудзь Л.В. Конституційно-правові аспекти людської гідності. Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Право. 2018. 
Випуск 26. С.48-53. 
3. Гудзь Т.І. Самоврядні підвалини української державності. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. Випуск 25., 2018, С.65-68 
4. Гришко Л.М.  «Діяльність робочої групи з. Насильницьких чи недобровільних 
зникнень Ради  ООН з прав людини». Вісник Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. Випуск 26., 2018. С.66-70. 
5. Зубенко А.В.  «Заходи загального характеру як складова виконання Україною 
рішень Європейського суду з прав людини: деякі питання застосування» Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Випуск 25., С.141-144. 
6. Марцеляк С.М. Міжнародні стандарти фінансування виборів та зарубіжний досвід у 
цій сфері як приклад для України "Науковий вісник Ужгородського національного 
університету".- 2018.  № 51. Том 2. С.169-175. 
7.Серьогін В.О. «До нової парадигми захисту інформаційного прайвесі». Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 25, 2018. С.54-58. 
8. Серьогін В.О.  «Реформа системи захисту даних в Європейському Союзі: причини та 
новації.» Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ № 3, 2018. С.91-99. 
9. Серьогін В.О. «Африканські  субрегіональні  механізми  забезпечення 
інформаційного прайвесі: загальна характеристика» 
 Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 26, 2018. С. 41-
45. 
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10. Воронов М.М., Воронова І.В. 1. «Право і норми суспільної поведінки в умовах 
розбудови громадянського суспільства і правової держави». Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна № 26., 2018 С.23-27. 
 
 

                                               5. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ. 

1. Впровадження іноваційних методів навчання. 

2. Підготовка грантових проектів. 

3. Написання навчальних посібників з  навчальних дисциплін «Конституційне 
право України» та «Муніципальне право». 

4. Активізація написання наукових статтей в у журналах, що мають імпакт-фактор 
та/або реферуються системами SCOPUS або Web of Science. 

5. Створення сертифікатних програм. 
 
 

Завдання кафедри конституційного і муніципального права юридичного 
факультету  

по реалізації Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019/2020 
навчальний рік 

№ п/п Зміст роботи Очікувані результати 
(чіткі показники) 

Термін 
завершення 

роботи (день, 
місяць) 

Відповідальний 
виконавець 

Завдання за напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська наука у 2025 році» 

1  
Співвідношення (%) 
фундаментальних і 
прикладних науково-
дослідних робіт ( 
участь в реалізації 
проекту  
«Підвищення 
конкурентної 
здатності 
університетської 
науки у світовому 
академічному 
просторі») 

  

   

 

 

 
70/30 

 
1 вересня 2020 
р. 

 
 Воронов М.М. 

2 Загальний обсяг 
фінансування науки 
зарахунок всіх джерел  

7,5% 1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 



 5 
(% бюджету університету)  
(участь в проекті 
«Модернізація 
матеріальної бази 
наукових досліджень») 

 

 

3 Співвідношення 
фінансування науки 
зарахунок загального 
державного бюджету та 
інших джерел  (участь в 
проекті 
«Створення системи 
ефективного 
стимулювання викладачів 
та науковців до наукових 
розробок світового рівня, 
інноваційної діяльності, 
розвитку прикладних 
досліджень») 

5,5:1 
 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

4. Своєчасний захист 
кандидатських 
дисертацій 
аспірантами(участь в 
проекті 
«Ефективна аспірантура 
та докторантура») 

 

Немає аспіратнів 
останього року 
навчання 
 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

5. Кількість статей, 
опублікованих 
ужурналах, що 
індексуються базами 
даних Scopus(WoS) 
(участь в проекті 

 

   3 
 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

N     
     

Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 2025 році» 

1 Викладачі, які 
викладають 
європейськими мовами 
(участь в проекті 
«Англійська мова в 
освітньому процесі») 

 

     2 ( професор  
Серьогін В.О., доцент 
Градова Ю.В., 
наявність сертифікату 
В2) 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

2 Cприяння підписанню та 
реалізаціїї договорів про 
співпрацю із 
роботодавцями  

 

Пошук та 
перемовини з 
потенційними 
роботодавцями 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

3 Проходження 
виробничої практики 
поза університетом ( 
участь в реалізації 
проекту «Бази 
практики») 

 

Пошук баз 
виробничої 
практики, сприяння 
підписанню угод 
про проходження 
виробничої практики 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 
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4 Рівень 

працевлаштування 
серед випускників, які не 
продовжують навчання 
(участь в проекті 
«Випускник 
Каразінського» ) 

 

Впровадження 
моделі загальних 
вимог до 
університетського 
випускника з 
органічним 
поєднанням 
професійних, 
соціальних, 
підприємницьких, 
мовних 
та комп’ютерних 
компетентностей, 
створення бази 
даних потенційних 
роботодавців, 
реальна практична 
допомога 
випускникам в 
працевлаштуванні 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський університет у глобальному 
науково-освітньому просторі у 2025 році» 

1 Об’єм фактичних 
надходжень за 
міжнародними 
проектами (участь в 
проекті «Міжнародне 
партнерство») 

 

             10000 євро 1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

2 Міжнародні наукові та 
освітні гранти  (участь в 
проекті  
«Міжнародне 
партнерство») 

 

                      1 1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

3 Академічна мобільність 
викладачів, науковців та 
персоналу (участь в 
проекті 
«Міжнародна академічна 
мобільність») 

 

                      1 1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету «Інфраструктура Каразінського 
університетського життя у 2025 році» 

1 Участь в реалізацїї 
проекту «Комфортні умови 
навчання, дозвілля та 
мешкання» 

 Посильне 
сприяння 
створенню сучасної  
матеріально-
технічної бази 
навчання і 
мешкання студентів  
шляхом надання 
комплексної 
інформаційної 
пдітримки та 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 
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громадського 
контролю  

2 Вдосконалення   
матеріально-технічної 
бази кафедри ( участь в 
реалізаціїї проекту 
«Модернізація 
матеріально-технічного та 
програмного забезпечення 
навчального процесу») 

Придбання 
сучасного 
комп’ютерного 
обладнання та 
оргтехніки 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

Завдання за напрямом V Стратегії розвитку університету «Університетський менеджмент у 2025 
році» 

1 Запровадження 
інтегрованої системи 
електронного управління 
освітньою, науковою 
діяльністю, фінансовими 
та кадровими ресурсами 
(електронний 
документообіг) (участь в 
проекті 
«Електронне 
управління») 

 

Повний перехід на 
електронний 
документообіг на 
кафедрі (плани 
роботи, протоколи 
засідання кафедри, 
навчально-
методичні 
комплекси 
навчальниих 
дисциплін тощо) 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

2 Широке залучення 
студентського активу до 
організації навчального 
процесу та оцінки його 
якості (% курсів для 
аналізу за якістю 
викладання) (участь в 
проектах 
«Університетська 
громадська думка»,  
«Студентський моніторинг 
якості навчання») 

Опитування 
студентів після 
закінчення 
викладання 
навчальної 
дисицпліни в 
аспектіі якості  
викладання, шляхів 
вдосконалення 
навчального 
процесу 
викладачами 
кафедри) 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

3 Участь в реалізаціїї 
проекту 
«Дебюрократизація 
університетського життя» 
 

 

Відкритість, 
гласність і 
прозорість в роботи 
завідувача кафедри 
та професорсько-
викладацького 
складу кафедри 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

4 Участь в реалізаціїї 
проекту 
«Справедливе 
заохочення» 

Аналіз існуючих 
моделей 
справедливого 
грошового 
забезпечення 
роботи викладачів 
в вишах України, 
видів 
справедливого 
заохочення праці 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 
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викладачів, 
встановлення 
чітких критеріїв 
такого 
забезпечення, 
впровадження 
справделивого 
заохочення як 
стимулювання 
новаторських 
підходів в 
освітньому процесі 

5. Участь в реалізаціїї 
проекту 
«Університетська 
громадська думка» 

Активна участь 
викладачів 
кафедри в 
різноманітних 
опитуваннях, 
наданні необхідної 
інформації для 
реалізації даної 
Стратегії, 
впровадження 
цілей, задач, 
цінностей 
університету в 
різних аспектах 
університетського 
життя, контроль за 
роботою 
структурних 
підрозділів 
факультету, 
університету, 
прозорістю 
тендерних 
операцій, 
закупівель  товарів, 
послуг, 
використанням 
бюджетних коштів, 
а також коштів 
спеціальних фондів 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 

6. Участь в реалізаціїї 
проекту 
«Професійне зростання» 

Ретельна робота, 
що спрамована на  
створення 
ефективного 
динамічного 
балансу аудиторної 
та дистанційної 
форм навчання, 
впровадження в 
навчальний процес  
новітніх психолого-
педагогічних 
технології 

1 вересня 2020 
р. 

Воронов М.М. 
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навчання, 
створенню  
інформаційно-
комп’ютерної 
компетентності 
викладачів,  
впровадженн. 
англійської мови в 
освітньому процесі,  

 

 

              Завідувач кафедри   

конституційного і муніципального права, 

кандидат юридичних наук, доцент                                                         М.М. Воронов  

27 серпня 2019 року 

 


