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Кількісний та якісний склад кафедри 

 

Кафедра державно-правових дисциплін є основним базовим 

структурним підрозділом юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, що провадить навчально- 

виховну   і   методичну   діяльність    зі    спеціальностей    081 Право    та 

293 Міжнародне право, а також з інших спеціальностей, підготовка яких 

відбувається     у     Харківському     національному     університету     імені 

В. Н. Каразіна і здійснює науково-дослідну діяльність за напрямом 

«Правознавство» за науковими спеціалізаціями історико-теоретичного, 

соціально-трудового, адміністративного та фінансово-правового блоків. 

Кафедра державно-правових дисциплін створена згідно до наказу 

ХНУ імені В. Н. Каразіна від 28.05.2004 № 0202-1/087. Головним завданням 

кафедри державно-правових є організація і здійснення на високому рівні 

навчальної і науково-методичної роботи, виховної роботи серед студентів, 

наукових досліджень за профілем кафедри державно-правових дисциплін, 

підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової і 

педагогічної кваліфікації. 

До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, 

викладачі, навчально-допоміжний персонал. Кафедра має високий кадровий 

потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та 

наукової роботи, до професорсько-викладацького складу кафедри входить 

29 фахівців, зокрема 8 докторів юридичних наук та 17 кандидатів наук, з 

них 16 кандидатів юридичних наук, 1 – кандидат педагогічних наук, 2 – 

Заслужених юристи України. 

Кафедра державно-правових дисциплін здійснює фахову підготовку 

студентів юридичного факультету та забезпечує викладання 

загальнообов’язкових курсів на багатьох факультетах університету. 



 

За всіма формами навчання було своєчасно складено графіки 

навчального процесу, розклади аудиторних занять, відкритих лекцій, 

взаємозамін, взаємовідвідувань, чергувань, консультувань, атестаційних 

іспитів і захистів кваліфікаційних робіт, проходження практик студентів. 

На кафедрі застосовуються всі форми контролю, обов’язкові для 

закладів вищої освіти. 

Крім того, відповідно до ситуації, що склалася через розповсюдження 

у світі вірусного захворювання COVID-19, початок навчального року в 

Університеті було розпочато у змішаній формі (семінари – аудиторно, лекції 

– он-лайн), згодом з черговим ускладненням, що пов’язане з воєнною 

агресією з боку російської федерації – переведено на дистанційну форму 

навчання, яку юридичний факультет виконав на належному рівні. Зокрема, 

за допомогою платформ MOODLE, Google Classroom, Zoom, Viber, Telegram 

тощо реалізовувалася дистанційна форма передачі знань.  

 
Навчальна робота кафедри 

 Кафедрою забезпечується реалізація освітнього процесу за 

спеціальністю 081 Право (освітні рівні бакалавр, магістр, доктор філософії 

в галузі права) та спеціальністю 293 Міжнародне право (освітні рівні 

бакалавр, магістр), викладання дисциплін державно-правового профілю та 

вибіркових міжфакультетських дисциплін на інших факультетах 

університету як аудиторно, так і за допомогою платформ для он-лайн 

навчання. 

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. 

 
Наукова діяльність кафедри. 

 

Наукова робота кафедри здійснюється згідно з планами науково- 

дослідної роботи факультету та кафедри. Всі наукові дослідження 

проходять апробацію на наукових і науково-практичних конференціях і 

семінарах різних рівнів – міжнародних, всеукраїнських вузівських, 



міжвузівських тощо. 

Наукові дослідження очолюють доктори і кандидати наук, професори 

і доценти. 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. 

На кафедрі державно-правових дисциплін діє науковий гурток 

студентів «Історія держави та права». Керівник гуртка – доцент кафедри, 

кандидат юридичних наук, доцент Воронова І. В. 

 

Підвищення кваліфікації 

 

            Доцент кафедри Пахомова І.А. – міжнародне стажування в Туреччині 

«Сучасні медіа технології в умовах дистанційної та змішаної формах 

навчання у вищій школі» (12.09.2021-18.09.2021) 

 
Виховна робота зі студентами та громадська діяльність кафедри 

 

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. 

Куратори академічних груп упродовж 2021/2022 н.р. відвідували 

студентські гуртожитки, перевіряли стан житлових приміщень, у яких 

мешкають студенти, фіксували відгуки і побажання у книзі відвідувань 

гуртожитку, підтримували зв’язок зі студентами та їх родинами у періоди 

дистанційного навчання. 

Загалом робота зі студентами на юридичному факультеті носить 

індивідуальне, групове та масове спрямування. Індивідуально куратори 

спілкуються зі старостами груп та за потреби – з проблемними студентами, 

з тими, хто порушує навчальну дисципліну чи вимоги до освітнього 

процесу; групове спілкування реалізується на рівні академічної групи у 

вигляді проведення кураторських годин щотижня, екскурсій і зустрічей, 

бесід і позааудиторних заходів тощо.  

 
Співпраця з іншими установами 



 

- Апеляційний адміністративний суд №2 (участь суддів  

у профорієнтаційній роботі зі студентами на юридичному 

факультеті); 

- Харківський Окружний адміністративний суд (практика студентів); 

- МОН України (професор Кагановська Т.Є. член експертної ради); 

- Київський національний університет імені Т. Шевченка; 

- Харківський національний університет внутрішніх справ; 

- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 
 

 

                Публікаційна активність членів кафедри 

 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

серія «Право»: Голова редакційної колегії професор кафедри державно- 

правових дисциплін, д.ю.н., професор Кагановська Т.Є., заступник Голови 

редакційної колегії завідувач кафедри д.ю.н., професор Головко О. М., 

члени редакційної колегії д.ю.н. професор Лук’янець Д. М. та д.ю.н. 

професор Россіхіна Г. В. 

 

Перспективні завдання кафедри 

1. Здійснення наукових досліджень на найвищому рівні у вітчизняній 

юриспруденції, відповідних до міжнародних вимог. Виконання 

запланованих     докторських     дисертацій     в      установлений      термін 

(Н. В. Гришина, Є. І. Григоренко, О. С. Передерій). 

         2. Забезпечення якісної освітньої діяльності на всіх ступенях освіти та 

спеціальностях підготовки, оновлення методичних комплексів, 

удосконалення оприлюднення методичних матеріалів кафедри на 

кафедральному та факультетському сайтах, поширення електронних 

центрів знань з дисциплін, закріплених за кафедрою, активізація роботи із 

підготовки дистанційних курсів, забезпечення всіх дисциплін які 

викладаються на кафедрі сертифікованими дистанційними курсами (до 

кінця 2023 року). 

         3. Поширення міжнародно-інтегрованої освітньої діяльності; участь у 

міжнародних програмах та наукових і науково-практичних конференціях, 

грантових програмах, підготовка пропозицій щодо отримання грантів. 

         4. Покращання інфраструктури кафедри – збереження і 

вдосконалення навчально-матеріальної бази, поширення застосування 

мультимедійних технологій у освітньому процесі. 



         5. Покращання менеджменту на кафедрі – удосконалення 

управлінського стилю, поширення академічної колегіальності, винесення 

усіх основних питання життєдіяльності кафедри на її засідання. 

 

 

Завідувач кафедри державно-правових  

дисциплін, к.ю.н., доцент                                     Наталія ГРИШИНА 
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