
ПРОТОКОЛ № 1
Засідання семінару науково-педагогічних працівників та роботодавців
щодо аналізу ринку праці та реалізації та розвитку освітньо-наукової
програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у

ХНПУ імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 081 «Право»

2 червня 2020 р.
м. Харків

Голова – О.В. Москаленко
Секретар – Л.В. Грабко

Були  присутні:  О.В.  Москаленко,  Ю.В.  Шинкарьов,  О.О.  Коваленко,
Р.І. Шабанов,  В.В. Марченко,  Є.С.  Назимко,  Л.В.  Могілевський,
Г.О. Спіцина, Л.В. Грабко (9 учасників)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Виступ  завідувача  кафедри  цивільно-правових  дисциплін  і  трудового
права  імені  професора  О.І.  Процевського  ХНПУ  імені  Г.С.  Сковороди,
доктора юридичних наук, професора, гаранта освітньо-наукової програми
«Право»  третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  Москаленко
Олени В’ячеславівни.
2.  Виступ  завідувача  кафедри  кримінально-правових  дисциплін  ХНПУ
імені  Г.С.  Сковороди,  кандидата  юридичних наук,  доцента  Шинкарьова
Юрія Вікторовича.
3.  Виступ  доктора  юридичних  наук,  професора,  професора  кафедри
цивільно-правових  дисциплін  і  трудового  права  імені  професора  О.І.
Процевського  ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди  Коваленко  Олени
Олександрівни.
4.  Виступ  доктора  юридичних  наук,  професора,  професора  кафедри
цивільно-правових  дисциплін  і  трудового  права  імені  професора  О.І.
Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди Шабанова Романа Івановича.
5.  Виступ  доктора  юридичних  наук,  професора  кафедри  державно-
правових  дисциплін,  міжнародного  права  і  права  Європейського  Союзу
ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди,  доктора  юридичних  наук,  професора
Марченка Володимира Володимировича.
6.  Виступ  доктора  юридичних  наук,  старшого  наукового  співробітника,
першого  проректора  Донецького  юридичного  інституту  МВС  України
Назимка Єгора Сергійович.
7. Виступ доктора юридичних наук, доцента,  завідувачки кафедри права
гуманітарно-правового  факультету  Національного  аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Спіциної Ганни Олександрівни
8. Виступ доктора юридичних наук, професора, проректора Харківського
національного  університету  внутрішніх  справ  Могілевського  Леоніда
Володимировича.



1. СЛУХАЛИ:
1. Виступ завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового
права  імені  професора  О.І.  Процевського  ХНПУ  імені  Г.С.  Сковороди,
доктора юридичних наук, професора, гаранта освітньо-наукової програми
«Право»  третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  Москаленко
Олени В’ячеславівни.
1. УХВАЛИЛИ:
1. На  семінарі  обговорити  питання  необхідності  перегляду  ОНП
«Право»  третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  у  частині
обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів.
2. На семінарі обговорити питання затребуваності у підготовці докторів
філософії за спеціальністю 081 «Право» за спеціалізаціями трудове право;
право  соціального  забезпечення;  кримінальне  право;  адміністративне
право.
2. СЛУХАЛИ:
2. Виступ завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін ХНПУ
імені  Г.С.  Сковороди,  кандидата  юридичних наук,  доцента  Шинкарьова
Юрія Вікторовича.
2. УХВАЛИЛИ:
2. Інформацію щодо всеукраїнського та регіонального розвитку науки
кримінального  права  та  затребуваності  докторів  філософії  за  цією
спеціалізацією прийняли до відома.
2. Доповнити  освітньо-наукову  програму  вибірковою  НД  «Сучасна
кримінально-правова  доктрина,  тенденції  розвитку  науки  кримінального
права».
3. СЛУХАЛИ:
3. Виступ  доктора  юридичних  наук,  професора,  професора  кафедри
цивільно-правових  дисциплін  і  трудового  права  імені  професора  О.І.
Процевського  ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди  Коваленко  Олени
Олександрівни.
3. УХВАЛИЛИ:
3. Інформацію щодо всеукраїнського та регіонального розвитку науки
трудового  права  та  затребуваності  докторів  філософії  за  цією
спеціалізацією прийняли до відома.
3. Доповнити  освітньо-наукову  програму  вибірковою  НД  «Сучасна
трудоправова доктрина, тенденції розвитку науки трудового права».
4. СЛУХАЛИ:
4. Виступ  доктора  юридичних  наук,  професора,  професора  кафедри
цивільно-правових  дисциплін  і  трудового  права  імені  професора  О.І.
Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди Шабанова Романа Івановича.
4. УХВАЛИЛИ:
4. Інформацію  щодо  необхідності  посилення  освітньо-наукової
програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти НД,



спрямованими  на  формування  універсальних  навичок  дослідника
прийняли до відома.
4. Доповнити освітньо-наукову програму НД «Правова герменевтика»
та «Методологія проведення наукових досліджень в галузі права».
5. СЛУХАЛИ:
5. Виступ  доктора  юридичних  наук,  професора  кафедри  державно-
правових  дисциплін,  міжнародного  права  і  права  Європейського  Союзу
ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди,  доктора  юридичних  наук,  професора
Марченка Володимира Володимировича.
5. УХВАЛИЛИ:
5. Інформацію щодо всеукраїнського та регіонального розвитку науки
адміністративного  права  та  затребуваності  докторів  філософії  за  цією
спеціалізацією прийняли до відома.
5. Доповнити освітньо-наукову програму НД «Електронне урядування
в органах виконавчої влади».
6. СЛУХАЛИ:
6. Виступ доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника,
першого  проректора  Донецького  юридичного  інституту  МВС  України
Назимка Єгора Сергійович.
6. УХВАЛИЛИ:
6. Інформацію щодо необхідності формування soft skills в здобувачів у
контексті управління науковими проектами прийняли до відома.
6. Доповнити освітньо-наукову програму НД «Філософські фундації та
етичні орієнтири конструювання наукових проектів».
7. СЛУХАЛИ:
7. Виступ  доктора  юридичних  наук,  доцента,  завідувачки  кафедри
права  гуманітарно-правового  факультету  Національного  аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Спіциної Ганни Олександрівни.
7. УХВАЛИЛИ:
7. Інформацію щодо необхідності  вивчення  здобувачами  досліджень,
що стосуються  питань захисту від  дискримінації  за  гендерною ознакою
прийняли до відома.
7. Доповнити  освітньо-наукову  програму  вибірковою  НД  «Правові
проблеми  забезпечення  гендерної  рівності  та  заборона  дискримінації  у
сфері праці».
8. СЛУХАЛИ:
8. Виступ  доктора  юридичних  наук,  професора,  проректора
Харківського національного університету внутрішніх справ Могілевського
Леоніда Володимировича.
8. УХВАЛИЛИ:
8. Інформацію  щодо  необхідності  розкриття  у  вибіркових  освітніх
компонентах  питань  становлення  та  розвитку  науки  права  соціального
забезпечення прийняли до відома.




