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№ 

з/п 

Назва заходу Планова дата 

виконання 

Виконавець Примітки 

1. Організаційні заходи 

1.1 Обговорення та затвердження 

плану роботи кафедр на 2021- 

2022 н.р. у частині наукової 
діяльності 

Вересень 2021 р. Завідувачі 

кафедр 

 

1.2 Звітування про виконання 

науково-педагогічним складом 

факультету наукових 
досліджень за 2021 рік 

Грудень 2021 р. Завідувачі 

кафедр 

 

1.3 Звіти викладачів кафедр про 

виконання індивідуальних 

планів роботи у 2021-2022 н.р. 

в частині наукової діяльності 

Червень 2022 р. Завідувачі 

кафедр 

 

1.4 Випуск «Вісника Харківського 

національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Серія: 

Право» 

Двічі на рік Редакційна 

колегія 

 

1.5 Надання інформації про 

наукові публікації працівників 

факультету та проведені 
наукові заходи 

Наприкінці 

кожного 

семестру 

Завідувачі 

кафедр 

 

2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 

2.1 Проведення вступних 

випробувань до аспірантури 

Серпень- 

вересень 2021 р. 

Члени 

екзаменаційної 

комісії 

 

2.2 Обговорення та затвердження 

тем дисертаційних досліджень 

і наукових керівників 

здобувачів наукового ступеня 
«доктор філософії» (PhD) 

Жовтень- 

листопад 2021 

року 

Завідувачі 

кафедр, 

Голова Вченої 

ради факультету 

 

2.3 Звітування аспірантів про 
виконання індивідуальних 

Лютий 2021 р., 
червень 2022 р. 

Завідувачі 
кафедр, наукові 
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 планів  керівники  

2.4 Заслуховування підсумкових 

звітів аспірантів про 

виконання освітньо-наукової 

програми за попередній 

навчальний рік 

Серпень- 

вересень 2021 р. 

Завідувачі 

кафедр 

 

2.5 Проведення асистентської 

практики аспірантів 

Травень 2022 р. Керівник 

юридичної 

клініки, 

наукові 
керівники 

 

2.6 Звітування аспірантів 2-го 

курсу про проходження 
асистентської практики 

Червень 2022 р. Завідувачі 

кафедр 

 

2.7 Створення разових 
спеціалізованих вчених рад, 
проведення захистів 

дисертацій на здобуття 

наукових ступенів «доктор 

юридичних наук», 

«доктор філософії» (PhD) 

Протягом 

навчального 

року 

Наукові 

керівники, 

голови разових 

спеціалізованих 

вчених рад 

По мірі 

надходження заяв 

здобувачів 

3. Науково-дослідна робота 

3.1 Написання монографій Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічні 

працівники 

факультету 

 

3.2 Написання підручників та 

навчальних посібників 

Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічні 

працівники 
факультету 

 

3.3 Написання наукових статей Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічні 

працівники 
факультету 

Не менше 2 
статей на 1 

викладача 

3.4 Участь у науково-практичних 

конференціях 

Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічні 

працівники 
факультету 

Не менше 2 тез 

доповідей на 1 

викладача 

3.5 Надання науково-експертних 

висновків за зверненням 

органів публічної влади 

Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічні 

працівники 

факультету 

 

3.6 Участь у розробці проектів 

нормативно-правових актів 

Протягом 

навчального 
року 

Науково- 

педагогічні 
працівники 
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   факультету  

3.7 Рецензування наукових праць Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічні 

працівники 

факультету 

 

4. Проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів і круглих столів 

4.1 Щорічна науково-практична 

конференція «Від 

громадянського суспільства – 

до правової держави» 

Квітень 2022 р. Заступник 

декана з 

наукової роботи, 

організаційний 

комітет 
конференції 

Форма 

проведення 

залежить від 

епідеміологічної 

ситуації 

4.2 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Європейський Союз та 

боротьба зі злочинністю: 

актуальні питання» 

Травень 2022 р. Організаційний 

комітет 

конференції 

Форма 

проведення 

залежить від 

епідеміологічної 

ситуації 

5. Наукова робота студентів 

5.1 Формування персонального 

складу студентських наукових 

гуртків та планування їх 
роботи 

Вересень 2021 р. Керівники 

студентських 

наукових гуртків 

 

5.2 Реорганізація та оновлення 

персонального складу 

Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих 

вчених 

Жовтень 2021 р. Заступник 

декана з 

наукової роботи, 

Голова 

наукового 

товариства 

 

5.3 Проведення засідань 

студентських наукових гуртків 

Щомісяця Керівники 

студентських 
наукових гуртків 

 

5.4 Проведення 1-го туру 

Всеукраїнського конкурсу 

наукових робіт студентів зі 

спеціальностей 081-Право та 
293 – Міжнародне право 

Грудень-

січень 2021 р. 

Організаційний 

комітет 

конкурсу 

За напрямками 

наукових 

досліджень 

5.5. Проведення І туру олімпіади з 

правознавства серед студентів 

за спеціальностями 081-Право 

та 293 – Міжнародне право 

Грудень 2021 р. Організаційний 

комітет 

олімпіади 

 

5.6 Участь у VIIІ 

Міжнародному  науковому 

студентському саміті 

«Права людини в умовах 

сучасних глобалізаційних 

викликів»  

Квітень 2022 р. Заступник 

декана з 

наукової роботи, 

Голова 

наукового 

товариства 
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5.7 Керівництво науковою 

роботою студентів з 

опублікуванням наукових 

статей чи тез доповідей на 

науково-практичних 
конференціях 

Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічний 

склад кафедр 

 

6. Наукове співробітництво 

6.1 Укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

органами публічної влади 

Протягом 

навчального 

року 

Декан 

факультету, 

заступник 

декана з 
наукової роботи 

 

6.2 Укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

вітчизняними та іноземними 

науковими установами 

Протягом 

навчального 

року 

Декан 

факультету, 

заступник 

декана з 

міжнародних 

зв’язків 

 

6.3 Наукове стажування 

аспірантів і науково- 

педагогічних працівників 

факультету 

Протягом 

навчального 

року 

Аспіранти та 

науково- 

педагогічні 

працівники 

факультету 

 

6.4 Реалізація міжнародних 

грантових програм 

Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічні 

працівники 

факультету – 

учасники 

грантових 
програм 

 

6.5 Участь у національних та 

міжнародних конкурсах на 

отримання грантової 

підтримки 

Протягом 

навчального 

року 

Науково- 

педагогічні 

працівники 

факультету 

 

 

Заступник декана 

юридичного факультету 

з наукової роботи  


