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Інноваційний план виконання у 2022 році 

основних завдань навчально-наукового інституту права Сумського державного університету 

за підсумками звіту директора інституту за 2021 рік на зборах трудового колективу інституту 

 

 Згідно Концепції реформування управління закладами вищої освіти основними завданнями ННІ права СумДУ є: якість, доброчесність, 

працевлаштування, відповідальне ставлення студентів до свого навчання. 

 Плануємо у 2022 році наступні інноваційні пропозиції: 

 

№ 

п\п 

Зміст заходів Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Підготувати комплекс заходів профорієнтаційного напрямку для 

вступу на 1-й курс, до магістратури та аспірантури. 

Куліш А.М. , Стогова О.В., 

Славко А.С., Миргород-

Карпова В.В., завідувачі 

кафедр. 

До 12.02.2022р.  

2 Здійснити набір на 1 курс спеціальності 014 «Середня освіта. 

Історія». 

Куліш А.М., Стогова О.В., 

Дегтярьов С.І. 

Серпень 2022р  

3 Провести профорієнтаційну роботу щодо залучення студентів ОП 

«Право» першого (бакалаврського рівня) на сертифікатну програму 

«ІТ право» для бакалаврів». 

Куліш А.М., Стогова О.В., 

Бондаренко О.С. 

До 01.03.2022р.  

4 Проаналізувати кадровий склад науково-педагогічних працівників 

для перереєстрації спецради по захисту докторських дисертацій 

Куліш А.М.,  

Миргород-Карпова В.В. 

До 01.05.2022р.  

5 Розробити план заходів започаткування нової ОП « Правоохоронна 

діяльність» першого (бакалаврського рівня) 

Куліш А.М., Стогова О.В., 

Бондаренко О.С. 

До 01.04.2022р.  

6 Підготувати первинну акредитацію ОП «Міжнародне право».  Куліш А.М., Стогова О.В., 

Завгородня В.М. 

До 01.03.2022р.  



7 Підготувати первинну акредитацію ОП «Історія» першого 

«бакалаврського» рівня. 

Куліш А.М., Стогова О.В., 

Дегтярьов С.І. 

До 01.03.2022р.  

8 Підготувати первинну  акредитацію ОП «Правознавство» другого 

«магістерського» рівня (2023 р.).  

Куліш А.М., Стогова О.В., 

Пахомов В.В. 

До 01.03.2022р.  

9 Забезпечити викладання англійською мовою вибіркових дисциплін 

для студентів інших спеціальностей. 

Завідувачі  кафедр До 01.09.2022р.  

10 Вдосконалювати матеріали на онлайн ресурсах СумДУ  (Lectur. Ed 

та Mix) для забезпечення  якісного освітнього процесу в умовах 

карантинних обмежень. 

Стогова О.В., завідувачі  

кафедр 

Протягом року  

11 Продовження залучення до проведення аудиторних занять 

юристів-практиків з досвідом роботи за фахом. 

Стогова О.В.,  

завідувачі кафедр 

Протягом року  

12 Збільшення практико-орієнтованої складової у навчальному 

процесі, а саме запровадження практики застосування у 

навчальному процесі ситуаційних задач, кейс-технологій та 

насичення освітнього процесу елементами професійної діяльності. 

Стогова О.В.,  

Денисенко С.І., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

13 

 

Організація проведення заходів щодо працевлаштування 

здобувачів («Дні кар’єри», зустрічі з роботодавцями) (онлайн).   

Денисенко С.І., Славко А.С.,  

завідувачі кафедр 

Протягом року  

14 Налагодження нових зв’язків з роботодавцями з питань 

проходження практик студентами. 

Денисенко С.І., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

15 Залучення представників роботодавців до роботи екзаменаційних 

комісій з атестації здобувачів вищої освіти. 

Денисенко С.І., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

16 Продовжити роботу по підготовці журналу «Правові  горизонти» 

щодо індексації у наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science. 

Куліш А.М.,  

Миргород-Карпова В.В. 

До 01.07.2022р.  

17 Підготувати пакет документів для погодження та реєстрації 

науково-практичного журналу юридичного спрямування. 

Куліш А.М.,  

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр. 

До 01.07.2022р.  

18 
Забезпечити якісну підготовку аспірантів і докторантів. 

Наукові керівники, 

консультанти 

Протягом року  

19 
Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії з права, доктора юридичних наук – Гончарова А.В. 

Наукові керівники, 

консультанти 

Протягом року  



20 
Збільшити кількість викладачів, у яких 5 і більше публікацій у БД 

Scopus/WoS до 90 % від загальної кількості. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

21 
Провести роботу по збільшенню кількості викладачів, у яких 

показник Н-індекс 1 і більше до 90 % від загальної кількості. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

22 
Організувати та провести щорічну Міжнародну науково-практичну 

конференцію для науково-педагогічних працівників, аспірантів, 

студентів. 

Миргород-Карпова В.В., 

Стеблянко А.В. 

Березень-травень  

23 
Зберегти позитивну тенденцію перемоги у Всеукраїнських 

конкурсах студентських НДР та Всеукраїнській студентській 

олімпіаді. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Січень-травень  

24 
Провести роботу щодо залучення викладачів до роботи у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнського конкурсу 

студентських НДР/Всеукраїнській студентській олімпіаді. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Листопад-січень  

25 
Провести роботу щодо подачі заявок на участь у конкурсі науково-

дослідних робіт МОН України для молодих науковців та провідних 

вчених, а також інших конкурсах держбюджетного фінансування. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Вересень-грудень  

26 
Провести роботу щодо подачі заявок на участь у конкурсах за 

підтримки Національного фонду досліджень України. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

27 
Провести роботу щодо залучення аспірантів до виконання роботи з 

оплатою праці, у тому числі у підготовці заявок на держбюджетні 

проєкти. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

28 
Провести роботу щодо залучення студентів до наукової роботи. 

Миргород-Карпова В.В., 

Стеблянко А.В., завідувачі 

кафедр 

Протягом року  

29 
Організувати роботу щодо видання колективних монографій 

викладачами за спільними напрямками дослідження. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

30 
Провести роботу щодо актуалізації роботи наукових гуртків.  

Миргород-Карпова В.В., 

Стеблянко А.В., завідувачі 

кафедр 

Протягом року  



31 
Забезпечити ефективне виконання роботи НТСА ННІ права. 

Стеблянко А.В., завідувачі 

кафедр 

Протягом року  

32 
Збільшити кількість викладачів, у яких отримано охоронні 

документи на право інтелектуальної власності (авторські 

свідоцтва) до 90 % від загального складу. 

Миргород-Карпова В.В., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

33 Реалізація програми «Подвійний диплом» з Варненським вільним 

університетом ім. Чорноризця Храбра. Також в рамках співпраці з 

вказаним університетом планується участь студентів у літній 

школі. 

Глущенко Н.В., 

завідувачі кафедр 

 

Протягом року  

34 Провести необхідні заходи працевлаштування іноземного 

викладача (Грузія) на кафедру МЄППП.  

Глущенко Н.В., Завгородня 

В.М., Пахомов В.В., 

Дегтярьов С.І. 

До 01.09.2022р.  

35 Збільшення кількості учасників програм академічної мобільності, у 

тому числі віртуальної, серед здобувачів освіти та викладачів. 

Глущенко Н.В., 

завідувачі кафедр 

 

Протягом року  

36 Проведення круглого столу в рамках реалізації проекту Жан Моне 

із залученням партнерів із закордонних ЗВО. 

Глущенко Н.В., 

завідувачі кафедр 

 

До 01.07.2022р  

37 Активізувати роботу відносно подачі заявок на участь у грантових 

програмах Еразмус+ з різних напрямів, на участь в індивідуальних 

грантах. 

Глущенко Н.В., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

38 Організувати вхідну віртуальну мобільність здобувачів освіти. Глущенко Н.В., 

завідувачі кафедр 

Протягом року  

39 Підвищити показник відповідності знання іноземної мови на рівні 

не нижче В2. 

Завідувачі кафедр Протягом року  

40 Створення філії кафедри КПДС на базі Науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України в Сумській 

області. 

Бондаренко О.С. До 01.05.2022р  

41 Наповнення та супроводження баз даних головних стейкхолдерів 

СумДУ  (вітчизняні та іноземні випускники та роботодавці). 

Денисенко С.І. Протягом року  

42 Наповнення та адміністрування сайту ННІ права та сайтів кафедр, 

популяризація спеціальностей ННІ права у соціальних мережах. 

Славко А.С., 

Думчиков М.О., 

Протягом року  

43 Проводити роботу щодо наповнення сайту та підрозділів інституту 

з метою забезпечення його активного використання для комунікації 

Думчиков М.О. Протягом року  



в освітньому процесі та науковій діяльності, в тому числі, шляхом 

розміщення інформації, орієнтованої на іноземних партнерів. 

44 Прийняти активну участь в змаганнях загально-університетської 

спартакіади студентів і викладачів. 

Співробітники інституту Згідно термінів  

45 Вдосконалити англомовні сайти структурних підрозділів ННІ 

права 

Думчиков М.О. Протягом року  

 

46 Оновлення програми підвищення кваліфікації для держслужбовців 

«Базові знання сучасного державного службовця», (надання 

платних послуг) 

Сухонос В.В. (мл); 

Панкратова В.С. 

 

До 01.03.22 року  

47 Розробка програми підвищення кваліфікації для державних 

службовців категорії «Б» і «В», (надання платних послуг) 

Сухонос В.В. (мл); 

Панкратова В.С. 

 

До 01.04.22 року  

 

 

 

Директор НН інституту права                                      А.М. Куліш 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:_______________ С.В.Лєонов 

 

    ________________А.М.Чорноус 

 

    ________________І.О.Школьник 

 

    ________________К.І.Кириченко 

 


