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Юридичний факультет 
 

Кафедра теорії та історії держави і права 

Аналіз діяльності кафедри  
у рамках реалізації програми 
“Голосіївська ініціатива – 2020” 

(28 вересня 2015 р.) 

Доповідач – Качур Віра Олегівна, 
           завідувач кафедри  



Довідка 

• Кафедра теорії та історії держави і права була 
створена для забезпечення спеціальності 
«Правознавство» та інших спеціальностей у 
складі юридичного факультету за наказом 
ректора Національного аграрного університету 
№ 358 від 05 вересня 2001 р.  

 
25 червня 2007 р. згідно наказу ректора № 378 
кафедру було перейменовано у кафедру 
конституційного права та правознавства.  

З 01 вересня  2012 р. кафедрі було 
повернуто початкову назву «кафедра 
теорії та історії держави і права» (наказ 

ректора №180 від 03 березня 2012 р).  



Кадрове забезпечення 

 

•Якісний  

 склад 

 
 

 

Кількість 
НПП 

Кандидати 
наук 

Доктори 
наук 

8 5 (+1) - 

Всього <35 35-50 50-60 >60 
Середній 

по кафедрі 

8 4 3 - 1 ~37 

 

•Віковий 
склад 

 
 

 



Колектив кафедри 

• доц. Качур В.О.,  
• доц. Большаков В.Н.,  
• доц. Єрмоленко І.М.,  
• к.і.н. Протосавіцька Л.С.,  
• к.ю.н. Андрушко І.П.,  
• Ясочко Ю.О., Шпитко М.М.,  
• Мартинова Н.О., Казанцева А.Г. 



Навчальна робота 

 

• Обсяг навчальної роботи на 2015-2016 н.р. 

становить 5046 год. З них: 

 

• денна форма навчання – 3640 год.; 

• заочна форма навчання – 1072 год.; 

• регіональні підрозділи – 334 год. 

    



Динаміка руху навчального 
навантаження за останні 3 роки 



Навчальний процес 

• Кафедра забезпечує викладання 13 навчальних 
дисциплін. З них: 

• 6 для спеціальності 6.030401 – “Правознавство” ОКР 
“Бакалавр” (ДФН, ЗФН, РП). З них – 2 викладаються для 
англомовних груп; 

• 1 для спеціальності 7.03040101 – “Правознавство” ОКР 
“Спеціаліст”(ЗФН); 

• 3 для спеціальності 8.03040101 – “Правознавство” ОКР 
“Магістр” (ДФН, ЗФН); 

• 2 для студентів неюридичних спеціальностей ОКР 
“Бакалавр” (ДФН, ЗФН, РП); 

• 1 для спеціальності 8.18010021 “Педагогіка вищої 
школи” ОКР “Магістр” (ЗФН) 
 



Навчально-методичне 
забезпечення 

 Для забезпечення навчального процесу НПП кафедри у 

2014-2015 рр. розроблені НМК та видані  1 навчальний 

посібник з грифом МОН і 15 навчально-методичних 
розробок з дисциплін кафедри, електронні варіанти яких 
передані до наукової бібліотеки НУБіП України.  

 

 

 



• Із 13 навчальних дисциплін кафедри: 

• 7 розміщені та атестовані на платформі Moodle (у 
загальній кількості склали 12 ЕНК); 

• 4 в стадії розробки та апробації (з них – 2 
планується атестувати у 2015 р. (“Правова культура 
особистості” для ОКР “Бакалавр”, “Нормотворча 
техніка” для ОКР “Магістр”), та 2 – у 2016 р. 
(“Юридична деонтологія” для ОКР “Бакалавр”, 
“Тлумачення права” для ОКР “Магістр”); 

•16 ЕНК використовуються у навчальному 
процесі (з них – 4 для заочної форми навчання). 

Електронні навчальні курси  



Динаміка розробки, атестації та 
використання ЕНК у навчальному процесі 
за 2012-2015 рр. 
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Організація практичного 
навчання  

• Практичне навчання студентів 
становить одну із головних 
складових підготовки фахівців за 
ОКР “Магістр” спеціальності 
8.03040101 “Правознавство”. 

• Кафедра відповідає за 
проходження педагогічної 
практики магістрами 1 року 
навчання.  

• Базою проходження практики є 
кафедра. 



Наукова робота 

• Пріоритетними напрямами наукових 
досліджень кафедри є:  
 

  
1. Актуальні проблеми теорії та історії 

держави і права. 

2. Актуальні проблеми історії вчень 
про державу і право та української 
політико-правової думки. 

3. Теоретико-методологічні та 
практичні аспекти формування 
правової культури особи в Україні. 



НДР: ініціативні теми 

• НДР 0115 U 003408 “Теоретико-методологічні та 
практичні аспекти формування правової 
культури особи в Україні” (науковий керівник – 
к.ю.н., доц. Качур В.О.); 

• НДР 0115 U 003562 “Теоретико-методологічні та 
практичні аспекти оцінки ефективності 
законодавства” (науковий керівник – к.ю.н., 
доц. Качур В.О.); 

• НДР 0115 U 003706 “Актуальні проблеми 
української правової думки” (науковий керівник 
– к.і.н., ст. викл. Протосавіцька Л.С.). 



Результати наукових 
досліджень 
• За результатами наукових досліджень у 2014-2015 рр.: 

  видано: 

• монографій – 2 (з них – 1 одноосібно); 

• наукових статей – 15; 

• тез доповідей – 3 (з них –1 у міжнародному 
виданні) 

  отримано: 
• патентів на корисну модель – 3  

  подано: 
• заявок на корисну модель – 5   
• до захисту кандидатських дисертацій – 2  

 



Студентська наукова 
робота 

«Теорія держави 

і права»  

Керівник –  

доц. Качур В.О. 

«Історія вчень про 

державу і право»  
Керівник –  

к.і.н. Протосавіцька 

Л.С. 



• За участі НПП кафедри проведено VI внутрівузівську 
студентську науково-практичну конференцію “Актуальні 
проблеми юридичної науки, очима молодих науковців” 
(27.11.2014 р.),  І етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
2014-2015 н.р. за напрямом “Правознавство” (03.03.2015 р.), 
та 5 круглих столів на теоретико-правову та історико-
правову тематику. 



Організаційно-виховна робота 

• Головними напрями 
здійснення виховної 
роботи на кафедрі є: 

- кураторська робота 
(5 НПП); 

- участь у культурно-
масових заходах на 
рівні факультету 
(“Масляна - 2015”, 
“Великодні писанки – 
символіка та традиції”, 
“Весняна толока – 
2015”) та університету 
(“День університету – 
2015”); 

- участь у благодійній 
діяльності. 

 



 Організаційні заходи 
кафедри спрямовані на: 

• національно-патріотичне 
виховання (“Творча 
спадщина Кобзаря та її вплив 
на розвиток української 
державності” (12.03.15 р.), 
“День пам’яті та 
примирення” (07.05.2015 р.); 

• інтелектуально-духовне 
виховання (“Юридична 
вікторина з історії політичної 
і правової думки в Україні” 
(12.05.15 р.), вікторина з 
правознавства на факультеті 
аграрного менеджменту 
(15.0515 р.), 2 брейн-ринги 
(26.03.15 р. і 06.05.25 р.) та 
історико-правовий кіноквест 
(09.04.15 р.) 



Профорієнтаційна робота 

• Колективом кафедри 
проведено 6 зустрічей з 
майбутніми абітурієнтами 
у школах Київського та 
Чернігівського регіонів та   
1 – у коледжі. 

  



Головні напрями роботи та 
завдання кафедри у 2015-2016 н.р. 

1) кадрова – посилити підготовку докторських та кандидатських 
дисертацій; 

2) навчальна - плідна співпраця з радою роботодавців, узгодження 
навчальних планів і програм з сучасними потребами юридичної 
практики; вдосконалення змісту дисциплін та навчальних технологій;  

3) навчально-методична – видання підручників та навчальних посібників 
з грифом НУБіП України; розробка електронних посібників і 
підручників; повне забезпечення студентів навчально-методичними 
розробками; 

4) наукова – посилити фундаментальну і прикладну дослідницьку 
роботу; 

5) студентсько-наукова – залучення студентів до науково-дослідної 
роботи, участі їх у всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, наукових 
конференціях тощо; 

6) міжнародна – розширити міжнародне співробітництво із 
європейськими закладами освіти шляхом здійснення стажування 
викладачів та навчання кращих студентів;  

7) організаційно-виховна - подальша активізація профорієнтаційної 
роботи та залучення НПП до спортивно-мистецьких заходів. 



Дякую за увагу! 


