Юридичний факультет сьогодні надає освітні послуги в галузі права за
освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр»
на денній та заочній формі навчання відповідно до Закону України «Про
освіту», «Положення про організацію навчального процесу в Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна», Державних стандартів
вищої юридичної освіти, інших актів законодавства України з питань освіти.
Варто відзначити, що навчально-виховний процес забезпечує науковопедагогічний склад – професори та доценти – висококваліфіковані фахівці у
різних галузях права.
Визначальними критеріями освіти на юридичному факультеті є якість
підготовки фахівців, відповідність європейському ринку праці, академічна
мобільність,
сумісність
кваліфікації
на
університетському
та
післяуніверситетському
етапах
підготовки,
посилення
конкурентоспроможності європейської системи освіти.
Після нелегкої приймальної кампанії 2012 року до лав великої
юридичної родини приєдналося 89 майбутніх фахівців з права. Всього по
факультету було подано 1800 заяв від абітурієнтів.
Тих, кому пощастило стати студентами-першокурсниками юридичного
факультету – одночасно найстаршого і одного з молодих у структурі
навчального закладу, напередодні 31 серпня і 01 вересня привітало
керівництво вузу, а також напутнє слово молодь почула від декана,
заступників декана, кураторів академічних груп.
Традиційно День знань на юридичному факультеті Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна розпочався зі вступної лекції
для студентів. Така лекція для першокурсників уповністю була присвячена
розповіді про обрану Alma Mater та організацію навчально-виховного
процесу у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
«Віднині інститут – це ваша домівка на наступні 4-5 років. Тут ви
познайомитеся з багатьма людьми – одногрупниками і студентами інших
курсів, разом з якими будете плекати факультетську сім’ю; кураторами –
вашими старшими товаришами, помічниками і порадниками; викладачами,
які прищеплюватимуть вам любов до професії», – такими були перші слова
першої лекції для першокурсників.
Також студенти почули розповідь про університет, історію юридичного
факультету з моменту заснування до закриття, і з часу відновлення до
сьогодення, особливості організації навчально-виховного процесу в межах
Болонської декларації, систему оцінювання знань студентів, права і обов'язки
старости і куратора академічної групи тощо.
8 жовтня факультет гучно відсвяткував професійне свято – День
юриста, метою якого було – об’єднати юристів різних сфер діяльності, а
також студентів – майбутніх правознавців, які будуть служити захисту прав і
свобод українського суспільства.
Також у 2012-2013 навчальному році на юридичному факультеті в
межах співробітництва з Левітт інститутом міжнародного розвитку (США)
продовжується проект «Розбудова української незалежності та сталої

демократії» (проект розпочато у 2010-2011 навчальному році), за яким
американські спеціалісти у галузі юриспруденції читають студентам третього
і п’ятого курсу юридичного факультету лекції з факультативного курсу
«Загальні засади та принципи системи кримінального судочинства США».
Лекції читаються англійською мовою із забезпеченням синхронного
перекладу на російську мову.
29 жовтня 2012 року з метою залучення талановитої молоді до
художньої самодіяльності, а також покращення різних форм дозвілля
студентів в університеті юридичний факультет взяв участь у щорічному
конкурсі першокурсників «Alma Mater».
04 листопада 2012 року юридичний факультет Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна взяв участь у проведенні Дня
відкритих дверей. Усі бажаючі отримали презентаційний буклет факультету
та вичерпну інформацію про особливості вступної кампанії у 2012 році.
07 листопада 2012 року для студентів юридичного факультету було
проведено презентацію проекту Освітніх ініціатив Фонду Віктора Пінчука,
спряваних на формування нового покоління українських професійних еліт.
16 листопада 2012 року у рамках програми Legislative Fellows Program
(Програма стажування працівників законодавчої влади), що адмініструється
Американськими Радами з міжнародної освіти та фінансується Державним
Департаментом США, Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна відвідав заступник менеджера м.Цинциннаті - міста-побратима
Харкова – Скотт Стайлз.
23-24 листопада 2012 року студентки 5 курсу - Олена Коваленко та
Юлія Чуприна посіли ІІІ місце у ХІ Всеукраїнських судових дебатах з
цивільного права та процесу імені С. Дністрянського.
23 листопада 2012 року на факультеті було проведено VІI Міжнародну
науково-практичну конференцію «Від громадянського суспільства – до
правової держави», присвячену 10-річчю створення кафедри державноправових дисциплін юридичного факультету, метою якої стало висвітлення
державно-правових проблеми сучасної держави.
Декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор
Кагановська Тетяна Євгеніївна здобула перемогу у XIV обласному конкурсі
«Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Декан факультету».
12 грудня 2012 року юридичний факультет, разом із УкраїнськоПольським Центром ХНУ імені В.Н. Каразіна, став співорганізатором
міжнародної конференції, присвяченої памяті видатного польського
активіста та захисника прав дітей Януша Корчака.
13 грудня 2012 року в приміщенні великого залу виконкому
Харківської міської ради відбулася відкрита лекція по муніципальному праву
на тему "Організація роботи місцевих рад". Лекцію студентам 4 курсу
юридичного факультету прочитав завідувач кафедри конституційного,
муніципального і міжнародного права к.ю.н., доцент, депутат Харківської
міської ради М.М.Воронов.

14 грудня 2012 року, на базі юридичного факультету Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна, відбулося засідання
ІV Наукового круглого столу молодих вчених, аспірантів та магістрів під
загальним гаслом «Верховенство права-основоположний принцип правової
держави»
Попереду на факультеті ще багато наукових, навчально-виховних,
патріотично спрямованих, культурно-розважальних заходів, що будуть
допомагати гордо нести ім'я студент, освоювати науку із задоволенням,
любити свою Батьківщину і в майбутньому стати фахівцями своєї справи!
Офіційний сайт юридичного факультету активно функціонує:
http://www-jurfak.univer.kharkov.ua
проф. Кагановська Т.Є., декан юридичного факультету

