
Узагальнені пропозиції стейкхолдерів до ОНП «Право»  2021р. 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

(спеціальність 081 «Право») 

№ Зміст пропозиції  Результат 

1.  Провести захід, спрямований на  

апробацію наукових досліджень 

здобувачів ОНП «Право» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти у ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди  

Проведено 2 квітня 2021 р. Міжнародну 

науково-практичну конференцію, 

присвячену 92-річчю з дня народження 

член-кореспондента НАПрН України, 

академіка Міжнародної кадрової 

академії, Заслуженого діяча науки 

України, доктора юридичних наук, 

професора Процевського О.І. 

Сформовано збірник тез конференції 

«Актуальні проблеми приватного та 

публічного права : матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-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. (2 квітня 

2021 року). – Харків, 2021. – 333 с.» 

2. Посилення інтернаціоналізації 

дослідницьких практик  

Укладено Стратегію інтернаціоналізації 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (22.02.2021).  

3.  Удосконалення підготовки 

докторів філософії за 

спеціалізацією кримінального 

права через заміну вибіркової ОК 

«Проблеми кваліфікації 

правопорушень проти 

життя та здоров'я» на ОК 

«Проблеми кваліфікації 

насильницьких 

кримінальних правопорушень»  

Здійснено заміну вибіркової НД 

«Проблеми кваліфікації правопорушень 

проти 

життя та здоров'я» на НД «Проблеми 

кваліфікації насильницьких 

кримінальних правопорушень» (ВД 3.4) 

4.  Посилити обмін досвідом 

підготовки здобувачів за освітньо-

науковою програмою «Право» 

третього (освітньо-наукового) 

Проведено 06.10.2021 р. спільний 

міжуніверситетський захід-семінар між 

юридичним факультетом Донецького 

національного університету імені 



рівня вищої освіти у ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди та іншими ЗВО за 

аналогічними ОНП 

Василя Стуса, де акредитована у 2021 р. 

ОНП «Право»,  та юридичним 

факультетом ХНПУ ім. Г.С. Сковороди в 

якому було обговорено питання 

підготовки докторів філософії у галузі 

права за ОНП Право 081, означено 

здобутки ЗВО за цими програмами,  

питання затребуваності у підготовці 

докторів філософії за спеціальністю 081 

«Право» визначено напрями подальшої 

співпраці. 

5.  Посилити отримання науково-

педагогічними працівниками на 

освітньо-науковій програмі 

«Право» 

третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти сертифікатів 

про знання іноземної мови на 

рівні B2  

 Отримання сертифікату к.ю.н., доц. 

кафедри цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені професора О.І. 

Процевського Новіковим Д.О. 

6. Посилення інформованості 

здобувачів про можливі 

професійні траєкторії здобувача 

третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти  

Активізація та посилення надання 

інформації через офіційні сторінки 

юридичного факультету ХНПУ ім.Г.С. 

Сковороди у соціальних мережах 

Fasebook, Instagram, меседжерах 

Telegram (створення групи здобувачів за 

ОНП Право) 

 

 


