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Показник

Дані про керівника

ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи

Корабель М. Г., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно – правових
дисциплін, кримінального права та процесу
Димитрієва Тетяна Віталіївна
2020 №31А від 14.09.2020
ІІ
Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом в кримінальному
праві України

ПІБ аспіранта (докторанта)
Рік вступу, № наказу про зарахування
Курс навчання
Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та
дата протоколу її затвердження
Освіта керівника за професійним спрямуванням
(найменування закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата
видачі)
Науковий ступінь кандидата наук, шифр і
найменування наукової спеціальності, тема
дисертації, номер атестату і дата видачі
Науковий ступінь доктора наук, шифр і
найменування наукової спеціальності, тема
дисертації, номер атестату і дата видачі
Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю)
присвоєно, номер диплома і дата видачі
Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та
Web of Science за напрямом дисертації.
Фахові наукові публікації керівника (статті,
монографії, посібники), що відповідають науковому
напряму дисертації аспіранта (докторанта) у
хронологічному порядку, починаючи з останніх.

Участь керівника у конференціях, виступи та

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2009. Правознавство. Юрист. ХА№36634012 від. 5 червня 2009 р.

Кандидат юридичних наук, 2015, 12.00.08. «Конфіскація майна як вид
кримінального покарання» ДК № 028790 від 30 червня 2015

1. Призначення більш м’яких покарань ніж передбачено законом за порушення
вимог пожежної та технічної безпеки. «Право і суспільство» м. Дніпро. Вид. №
5. 2021
2. Правове регулювання застосування виправних робіт щодо окремого кола осіб.
Зб.наук праць Нац. Унів. Одеська юридична академія. Актуальні проблеми
держави і права. Вип. 86.2020. С. 114-118
1. Виправні роботи. Правовий аналіз призначення фізичним особам -

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках
наукового напряму аспіранта (докторанта) у
хронологічному порядку, починаючи з останніх.

підприємцям та безробітнім особам. 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. 2021.

13.

Відомості про підвищення кваліфікації керівника в
рамках наукового напряму дисертації аспіранта
(докторанта) (найменування закладу, вид документа,
тема, дата видачі)

14.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені
за викладачем (з кількістю лекційних годин).
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 № 347

1. У період із 24 серпня по 2 жовтня 2020 року в Європейському університеті
Віадріна у Франкфурті – на – Одері (Федеративна Республіка Німеччина) пройшла
науково - педагогічне стажування на тему Сучасні підходи до організації
навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, за фахом «Юридичні
науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин)
Кримінальне право Загальна частина(30), Порівняльне кримінальне право

15.

38.1 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що
включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема
Scopus, Web of Science Core Collection
1.Співвідношення кримінально-правового понятійного апарату Загальної та
Особливої частини Кримінального кодексу України. Зб.наук праць Харківського
Нац. Пед. Унів – ту імемі Г. С. Сковороди. Сер Право.Х.:Наук видання вип. 34.
2021.
2. Призначення більш м’яких покарань ніж передбачено законом за порушення
вимог пожежної та технічної безпеки. «Право і суспільство» м. Дніпро. Вид. № 5.
2021.
3.Особливості закріплення майнових покарань в санкціях статей Особливої
частини КК України «Збірник наукових праць Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право», 2016, м. Харків
4.Правовий аналіз інституту конфіскації майна в окремих країнах Європейського
Союзу «Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди № 28 «Право», 2018, м. Харків.
5.Правовий аналіз формування санкцій кримінально – правової
Підприємництво, господарство і право, Київ №2, 2020 (288).

норми.

6.Правове регулювання застосування виправних робіт щодо окремого кола осіб.
Актуальні проблеми держави і права. № 86 (2020): Національний університет

"Одеська юридична академія" м. Одеса.
38.3 наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в
тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на
кожного співавтора)
1.
Конфіскація майна як вид кримінального покарання. Монографія./
М. Г. Корабель, Ю. В Шинкарьов.- Харків: Право, 2018. – 176с.
38.4 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання,
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших
друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування
1. Методичні вимоги щодо написання курсової роботи по кафедрі кримінальноправових дисциплін, Харків. – 2018.
2.Кримінологія. Навчальний посібник. Харків, 2017. -130 с.
3.Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінальне право України. Загальна
частина». Харків, 2019. – 144с.
38.19 діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або
громадських об’єднаннях
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю «Харківська обласна організація
Союзу юристів України»

16.

17.

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).
Рівень готовності до подання на захист
(готова теоретична частина, готова практична
частина, на стадії оформлення, підготовка до

18.

подання, подано до спеціалізованої вченої ради
тощо) (для аспірантів 4 курсу)
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)

