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61.

5.  Процевський  В.О.  Щодо  особливості  застосування  поняття  «аморального
проступку»  при  розірванні  трудового  договору  з  ініціативи  власника  або
уповноваженого ним органу за п.3 ст.41 КЗпП України // Збірник наукових праць
Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г.С.Сковороди
«ПРАВО». – Випуск 26. – 2017.- С.5-17.

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 
опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках
наукового напряму аспіранта (докторанта) у 
хронологічному порядку, починаючи з останніх.

1.  Процевський В.О. Проблеми правового регулювання оплати праці працівників
апарату  судів//  Матеріали  ІIІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції
присвяченої  92-річчю  з  дня  народження  член-кореспондента  НАПрН  України,
академіка  Міжнародної  кадрової  академії,  Заслуженого  діяча  науки  України,
доктора юридичних наук, професора Процевського О.І., м.Харків, 02 квітня 2021
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України,  академіка  Міжнародної  кадрової  академії,  Заслуженого  діяча  науки
України, доктора юридичних наук, професора О. І. Процевського (Харків, 5 квітня
2019 року). – С. С.100-103.
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14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 
за викладачем (з кількістю лекційних годин).



15. Наукова активність викладача (номер пункту з 
назвою пункту), згідно п. 38 «Види і результати 
професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 
застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності» Положення про ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності в редакції 
постанови КМУ від 20.06.2021 року № 347.
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1.  Комплекс  навчально-методичного  забезпечення  Трудове  право  за  вимогами
кредитно-модульної системи навчання для студентів юридичного факультету. Вид
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8 +
Головний редактор Зб.наук. праць ХНПУ ім.Г.С. Сковороди «Право» до 2019 р.
19+
- участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю (Європол).

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність
наукового керівника з теми дисертації(наприклад: 
виконання держбюджетних наукових тем, участь у 
грантових проектах, міжнародне співробітництво та 
проекти, практична діяльність тощо).

17. Рівень готовності до подання на захист
(готова теоретична частина, готова практична 
частина, на стадії оформлення, підготовка до 
подання, подано до спеціалізованої вченої ради 
тощо)(для аспірантів 4 курсу)

готова теоретична частина

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 
ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 
(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 
України + не менше однієї статті у виданнях баз 
Scopus, WoS(для аспірантів 4 курсу)

Шабанов Р.І., Шевченко Л.А.
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