
ПІБ наукового керівника: Плотнікова Аліна Володимирівна

ПІБ аспіранта (докторанта) Мірошниченко Альона Михайлівна

№
п/п

Показник Дані про керівника

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Плотнікова А.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін, ХНПУ імені Г.С.Сковороди

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Мірошниченко Альона Михайлівна
3. Рік вступу, № наказу про зарахування 15.09.2018, № 44-А від 14.09.2018
4. Курс навчання ІV
5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження
Форми кримінальної відповідальності за злочини проти громадського порядку, , 
№7 від 25.10.2018

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 
(найменування закладу, рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 
видачі)

Харківський державний (національний) педагогічний університет імені Г.С. 
Сковороди, 2002. Правознавство, юрист. 

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 
найменування наукової спеціальності, тема 
дисертації, номер атестату і дата видачі

Кандидат юридичних наук, 2010, 12.00.08. «Кримінальна відповідальність за 
організацію заняття проституцією» 
ДК №060421 від 1 липня 2010 року

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 
найменування наукової спеціальності, тема 
дисертації, номер атестату і дата видачі

9. Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 
присвоєно, номер диплома і дата видачі

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, 15 грудня 2015 р, 12ДЦ 045550

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 
Web of Science за напрямом дисертації.

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 
монографії, посібники), що відповідають науковому 
напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 
хронологічному порядку, починаючи з останніх.

1. Щодо  соціальної  зумовленості  декриміналізації  сутенерства  як  злочину
проти  громадського  порядку  та  моральності  //  Зб.  наук.  праць  Харківського
національного пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2021. - Вип.
28.
2. Деякі  процесуальні  складнощі  у  виконанні  завдань  кримінального
провадження // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г.С.
Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2018. - Вип. 28.  – С. 139-147.
3. Деякі  питання встановлення змісту предмету злочинів  проти власності  //



Електронне  наукове  фахове  видання  «Юридичний  науковий  електронний
журнал».  Запорізький  національний  університет.  -  №4.  –  2017.
http://lsej.org.ua/index.php/ostannij-vipusk -   С. 139-143  . 
4. Щодо  визначення  предмета  шахрайства  за  Кримінальним  кодексом
України  //  Науковий  вісник  Міжнародного  гуманітарного  університету.  Серія
«Юриспруденція». – Одеса, 2015. - № 15. – 4 с.
5. Втілення  ідей  гуманізації  в  норми  щодо  призначення  покарання
неповнолітнім в Україні // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту
імені Г.С. Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2014. - Вип. 22. – 7 с.
6. Хуліганство  як  соціально-правовий  феномен  //  Питання  боротьби  зі
злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип.
24. – 280 с. – 7 с. 
7. Щодо розмежування примушування до заняття проституцією, до вступу в
статевий зв’язок і зґвалтування // Зб. наук. праць Харківського національного пед.
ун-ту імені Г.С. Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2012. - Вип. 19. – 10 с.
8. Щодо співвідношення понять «примушування» та «спонукання» // Зб. наук.
праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Сер. Право. –
Харків, 2011. - Вип. 17. – 6 с.

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.  Щодо криміналізації втягнення до заняття проституцією дорослих осіб //
Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення:
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29-
30 вересня 2011 р. ). – Одеса : у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська
фундація права», 2011. – ч. 2. – 116 с.

2. Встановлення  наслідків  злочину,  передбаченого  ст.  364  КК  України  в
контексті обґрунтованості притягнення до кримінальної відповідальності України
в  контексті  обґрунтованості  притягнення  особи  до  кримінальної
відповідальності // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи:
Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 вересня
2019 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019
– 108 с. С. 31-34.  

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 
рамках наукового напряму дисертації аспіранта 
(докторанта) (найменування закладу, вид документа,

http://lsej.org.ua/index.php/ostannij-vipusk%20-%20%D0%A1.%20139-143


тема, дата видачі)
14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин).
Кримінальне право Особлива частина (30)

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 № 347

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. Практичні  проблеми  призначення  покарання  за  сукупністю  вироків  //
Науковий  вісник  публічного  та  приватного  права  :  Збірник  наукових  праць.
Випуск 6. Т. 2. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. – 312 с. 
2. Щодо  соціальної  зумовленості  декриміналізації  сутенерства  як  злочину
проти  громадського  порядку  та  моральності  //  Зб.  наук.  праць  Харківського
національного пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2021. 
3. Щодо  соціальної  зумовленості  декриміналізації  ст.  205  КК  України  //
Науковий  вісник  публічного  та  приватного  права  :  Збірник  наукових  праць.
Випуск 4. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. – 262 с. – С.
191-196.
4. Практичні  проблеми  призначення  покарання  за  сукупністю  вироків  //
Науковий  вісник  публічного  та  приватного  права  :  Збірник  наукових  праць.
Випуск 6. Т. 2. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2021. – 312 с.
5. Деякі  практичні  аспекти  врахування  судових  рішень  у  кримінальних
справах  при  розгляді  судами  адміністративних  справ  //  Науковий  вісник
публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Випуск 6. Т. 2. – К. :
Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. – 312 с. 
6. Деякі  процесуальні  складнощі  у  виконанні  завдань  кримінального
провадження // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г.С.
Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2018. - Вип. 28.

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.  Шинкарьов  Ю.В.,  Плотнікова  А.В.,  Савченко  О.О.  Навчально-методичний
комплекс з курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» // Методична



розробка для  студентів  та  слухачів  денної  та  заочної  форм навчання;  інституту
післядипломної освіти. Харків: Харків юридичний, 2014. – 163 с.

2. Судова медицина та психіатрія. Навчально-методичний комплекс. Харків: Харків
юридичний, 2012. – 152 с.

3.  Кримінальне  право  України  (Особлива  частина):  Навчально-методичний
комплекс. – Х., 2020. – 137 с.

38.19 діяльність  за  спеціальністю  у  формі  участі  у  професійних  та/або
громадських об’єднаннях

Учасник Асоціації кримінального права.
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). 

Досвід практичної роботи за спеціальністю 3 2012 року (свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю №1312 від 31.08.2012 року, видане Полтавською
КДКА 31 серпня 2012 року) - Керуючий партнер АО «Адвокат Арт»

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)

У зв’язку з уточненням теми дисертації і зміни наукового керівника, відбувається 
підготовка основної частини дисертаційного дослідження

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)


