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У 2019-2020 навчальному році кафедрою кримінально-правових 

дисциплін здійснювалися системні заходи щодо виконання планів роботи 

кафедри і факультету, участі в реалізації Стратегії розвитку Каразінського 

університету, забезпечення навчального процесу, організації та 

координації наукової, методичної, організаційної, виховної та інших видів 

діяльності кафедри як підрозділу юридичного факультету, спрямованих на 

виконання цілей розвитку Університету й факультету.  

Чисельність кафедри складала 13 працівників (з урахуванням осіб, 

залучених на умовах сумісництва та погодинної оплати праці), які 

обіймали 9,5 ставок посад науково-педагогічного складу й 1 ставку 

допоміжного складу. Всі штатні науково-педагогічні працівники мали 

наукові ступені кандидатів та докторів юридичних наук та вчені звання (з 

яких вчене звання професора – 5 працівників). Один працівник мав звання 

Заслужений юрист України (Н. О. Гуторова). На кафедрі виконували 

дисертаційні дослідження 15 аспірантів та здобувачів наукового ступеню 

кандидата юридичних наук. 

У 2019–2020 навчальному році кафедрою повністю виконане 

заплановане навчальне навантаження, яке фактично склало 5954 год. 

Здійснювалося викладання 22-х навчальних дисциплін кримінально-

правового і кримінально-процесуального циклу (забезпечувалася 

підготовка здобувачів освітніх й наукових рівнів бакалавра, магістра, 

доктора філософії зі спеціальності 081 Право та 293 Міжнародне право), у 



тому числі 3-х міжфакультетських навчальних дисциплін. Викладання всіх 

навчальних дисципліни мало належний рівень методичного забезпечення 

згідно із встановленими Університетом вимогами. В цьому році кафедрою 

було розпочато викладання нових навчальних дисциплін в рамках 

кримінально-правового профілю підготовки бакалаврів («Представництво 

і захист в кримінальному процесі» (О. О. Бондаренко), «Юридична 

психологія» (М. В. Даньшин. О. П. Шайтуро), «Кримінальна політика ЄС» 

(Д. С. Слінько. О. О. Житний) та магістрів («Актуальні проблеми 

кримінальної юстиції» (Г. С. Рибалко) зі спеціальності 081 Право. 

Розроблено відповідні навчально-методичні комплекси для забезпечення 

їх викладання. У другому семестрі навчального року в період 

впровадження карантинних заходів викладання навчальних дисциплін 

було адаптоване до вимог дистанційного навчання.  

Здійснено заходи з оновлення й розвитку технічних засобів навчання. 

Розпочато реалізацію проекту «Розробка комплексу науково-навчального 

обладнання для забезпечення навчання методиками розслідування 

злочинів проти особи з використанням сучасних криміналістично-

технічних засобів» (загальний бюджет проекту – 80000 грн, керівник 

О. О. Житний, виконавець О. П. Шайтуро). 

Впродовж року працівники кафедри підготували та видали 1 

одноособову монографію (О. П. Шайтуро), 2 монографії у співавторстві 

(М. В. Даньшин, О.О. Житний), 1 підручник (О. О. Житний, 

О. М. Храмцов – у співавторстві з працівниками інших навчальних і 

наукових закладів). 

Розвиваючи особисті професійні якості й показники, двоє працівників 

кафедри успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук та одержали дипломи (Д. С. Слінько, 

О. П. Шайтуро). Один працівник одержав вчене звання професора (О. М. 

Храмцов). Шестеро працівників кафедри пройшли курс підвищення 



кваліфікації у закладі вищої освіти ТОВ «Харківський університет» (з 

одержанням сертифікатів).  

Наукова діяльність працівників кафедри відзначалась достатньою 

публікаційною активністю. Працівниками кафедри було опубліковано 21 

наукову статтю, у т.ч. 5 – у виданнях, внесених до міжнародної науко 

метричної бази даних Scopus та Web of Science. 

У 2019–2020 навчальному році працівники кафедри взяли учать у 

низці всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних 

конференцій та круглих столів. Кафедра кримінально-правових дисциплін 

виступила співорганізатором Круглого столу «Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації» (м. Харків, 

15 травня 2020 р.). Опубліковано 25 тез наукових доповідей. 

Впродовж року кафедра постійно здійснювала взаємодію з іншими 

навчальними й науковими закладами юридичного профілю, надаючи 

висновки на наукові праці (у т.ч. відгуки офіційних опонентів на 

дисертаційні дослідження, відгуки на автореферати таких робіт, рецензії 

на навчальну. методичну й наукову продукцію), а також із практичними 

підрозділами (надавалися науково-правові висновки на запити вітчизняних 

правоохоронних і правозахисних органів).  

Впродовж року на кафедрі проведено методичні семінари: «Досвід 

європейських закладів вищої освіти та його використання в діяльності 

кафедри кримінально-правових дисциплін» (О.О. Житний, О.М. Храмцов), 

«Адаптація навчальних дисциплін кафедри кримінально-правових 

дисциплін до запитів роботодавців в умовах реформування 

правоохоронних, судових і правозахисних органів України» 

(Г. С. Рибалко), «Особливості підготовки суб’єктів освітнього процесу до 

проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту» 

(Ю. П. Янович), «Практика студентів юридичного факультету: 

особливості організації, проведення та контролю» (Ю. П. Янович).  



При кафедрі впродовж року працював студентський науковий гурток 

(керівник – С. С. Терещук). Під науковим керівництвом завідувача 

кафедри О.О. Житного студент четвертого курсу Сергій Фойт виборов ІІІ 

премію на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із 

природничих, технічних і гуманітарних наук. 

У році, що минув кафедрою на систематичній основі проводилась 

профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Каразінського 

університету (участь в проведенні Дня відкритих дверей факультету й 

Університету, виступи у навчальних закладах м. Харкова) з метою 

збільшення контингенту студентів завдяки формуванню привабливого 

іміджу спеціальності  081 «Право», іміджу юридичного факультету і 

Університету в цілому. Також було проведено ряд заходів, спрямованих на 

створення умов для професійної орієнтації майбутніх юристів у формі 

зустрічей з представниками потенційних роботодавців – працівниками й 

керівництвом регіональних судових, правоохоронних органів, адвокатури, 

прокуратури, а також з правозахисниками (О. О. Бондаренко). Працівники 

кафедри брали активну участь в організації та проведенні стажування 

студентів 3 та 4 курсів факультету за межами університету – у підрозділах 

ГУ Національної поліції в Харківській області, Господарському суді, 

Окружному адміністративному суді. Троє працівників кафедри 

здійснювали кураторство навчальних груп. 

У другому півріччі 2019 року продовжила роботу спеціалізована 

вчена рада К 64.051.30 ХНУ імені В.Н. Каразіна з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 –

 кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність, керівництво й основний контингент якої складали 

працівники кафедри кримінально-правових дисциплін (голова – професор 



кафедри М. В. Даньшин, заступник голови – зав. кафедри О.О. Житний, 

вчений секретар – Д. С. Слінько). З 2020 року працівники кафедри 

увійшли до складу спеціалізованої вченої ради К 64.051.30 ХНУ імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальностями 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень; 12.00.08 — кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (заступник голови – зав. 

кафедри О.О. Житний). 

В 2019–2020 навчальному році на кафедрі кримінально-правових 

дисциплін розпочато реалізацію Проекту Еразмус+, Жан Монне модуль, 

611432-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Criminal policy of the 

European Union / «Кримінальна політика ЄС» (керівник О.О. Житний, 

відповідальний виконавець Д. С. Слінько, координатор М. Л. Давиденко). 

Керівництвом кафедри впродовж року регулярно здійснювалася 

організаційно-управлінська й координаційна робота з науково-

педагогічним складом, контроль за виконанням Індивідуальних планів 

роботи викладачів. За результатами перевірки функціонування системи 

управління якості освіти недоліків в діяльності кафедри у поточному році 

не виявлено.  

Перспективні завдання кафедри полягають в розробці й оновленні 

навчального контенту з базових дисциплін, які викладаються кафедрою, з 

урахуванням динаміки змін національного законодавства про боротьбу зі 

злочинністю, якісні зміни складу науково-педагогічного персоналу, 

розвиток творчого й наукового потенціалу співробітників, залучення до 

наукової діяльності обдарованої студентської молоді. 

 
Завідувач кафедри                                   О. О. Житний 


