
ПРОТОКОЛ № 2
Засідання семінару науково-педагогічних працівників, випускників та

роботодавців щодо аналізу реалізації та розвитку освітньо-наукової
програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у

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

3 червня 2020 р.
м. Харків

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

Були  присутні:  О.В.  Москаленко,  Ю.В.  Шинкарьов,  О.О.  Коваленко,
В.В. Марченко,  О.С.  Прийменко,  А.М.  Ященко,  Т.В.  Колєснік,  Л.В.
Потабенко, Р.В. Купченко, С.С. Сердюк, К.В. Гапочка, М.Ю. Сохань, Я.В.
Фатєєв,  О.Ф.  Цуварев,  І.В.  Григор’єва,  М.І.  Лисенко,  Л.В.  Грабко  (18
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 випускника,  кандидата юридичних наук, доцента,  проректора  з
науково-педагогічної  роботи  та  міжнародних  зв’язків  ХНУМ  імені  І.  П.
Котляревського Прийменка Олександра Сергійовича.
5.  Виступ  випускника,  доктора  юридичних  наук,  професора,  професора
кафедри  кримінального  права  та  кримінології  ХНУВС  Ященка  Андрія
Миколайовича.
6. Виступ випускниці, доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри
цивільно-правових  дисциплін  факультету  №3  Донецького  юридичного
інституту МВС України Колєснік Тетяну Володимирівну.
7. Виступ здобувача освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти Потабенко Лариси Вікторівни.
8. Виступ здобувача освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти Сердюк Софії Сергіївни.



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  реалізації  та  розвитку  освітньо-
наукової програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
1. Інформацію щодо необхідності  посилення інформованості  здобувачів
про можливі професійні траєкторії здобувача третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти прийняли до відома.
1. Створити  на  сайті  юридичного  факультету  сторінку,  присвячену
випускниками  освітньо-наукової  програми  та  траєкторії  їх  професійного
розвитку.
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  необхідності  посилення  популяризації  освітньо-
наукової  програми  «Право»  у  ХНПУ  імені  Г.С.  Сковороди  прийняли  до
відома.
2. Створити  відеоролік,  присвячений  підготовці  докторів  філософії  за
спеціальністю 081 «Право» у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
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 стану розробки факультетської дослідницької теми,
пов’язаної  із  реалізацією Україною Угоди про  Асоціацію з  Європейським
Союзом,  зокрема,  у  галузях  зайнятості,  соціальної  політики  та  рівних
можливостей прийняли до відома.
4. СЛУХАЛИ:
4. Виступ випускника, кандидата юридичних наук, доцента, проректора  з
науково-педагогічної  роботи  та  міжнародних  зв’язків  ХНУМ  імені  І.  П.
Котляревського Прийменка Олександра Сергійовича.
4. УХВАЛИЛИ:
4. Інформацію  щодо  необхідності  посилення  трудоправової  складової
вибіркових НД прийняли до відома.
4. Доповнити освітньо-наукову програму вибірковою НД «Доктринально-
правові підходи щодо гідної праці».
5. СЛУХАЛИ:




