
 

Кафедра права рекомендує 

продовжити роботу 

Вергуна Володимира Григоровича  

на посаді старшого викладача 

кафедри 

 
Резюме 

старшого викладача Вергуна Володимира Григоровича 

за період з 30.06.2015 по 30.06.2020  

 
Вергун Володимир Григорович працює на посаді старшого викладача кафедри Права 

з 1998 року. До цього у 1990 році закінчив Державний національний університет 

ім. Каразіна В.Н. за спеціальністю історія та у 1998 році Національну юридичну академію 

ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. 

Має досвід практичної роботи за спеціальністю більше 20 років. 

Учбове навантаження виконує згідно індивідуального плану. Навчальні заняття зі 

студентами – лекції та семінари – веде на належному науковому та методичному рівні. 

Виявив себе як кваліфікований викладач та методист, знайом зі сучасним станом наук у 

галузі права. Зі своїми обов’язками справляється успішно. 

Постійно підвищує свою педагогічну майстерність. У 2016 році пройшов 

підвищення кваліфікації згідно плану підвищення кваліфікації викладачів кафедри права у 

Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого на кафедрі господарського права 

та отримав сертифікат. 

З 2018 року є членом Харківської спілки юристів. 

З 2016 року виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи факультету 

Соціально-гуманітарних технологій. У 2019 році отримав подяку від ректора НТУ «ХПІ» 

як кращий заступник декана з виховної роботи. 

Вергун В.Г. підготував нові дистанційні курси для факультету дистанційної освіти з 

дисциплін «Господарське право», «Господарське фінансове право», «Правові основи 

підприємницької діяльності», «Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС», «Правові 

основи природоохоронної діяльності та екологічне право». 

З 2003 року керує студентським науковим гуртком «Правознавець» на кафедрі 

Права. 

Викладає з 2018 року дисципліни «Правознавство» та «Трудове та господарське 

право» французькою мовою для студентів-іноземців. 

За останні п’ять років приймав участь у методичних та наукових конференціях – 

опубліковано 16 наукових статей та тез доповідей. Є співавтором підручника 

«Правознавство», який було видано на кафедрі Права у 2019 році. 

Постійно залучає до наукової роботи студентів університету, має спільні праці зі 

студентами, здійснює керівництво підготовкою доповідей студентів на щорічні 

Міжнародні науково-практичні конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: минуле, 

сучасне та майбутнє», MicroCad та інші. 

 


