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1. Орлова Наталія Геннадіївна.
2. Асистент кафедри трудового права.
3. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників водного

транспорту, 1,0друк.арк
4. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників водного

транспорту, 1,1 друк.арк
4Л. Дисертація за темою „Особливості правового регулювання трудових відносин 
працівників водного транспорту”.

5. *
6. *
7. *
8. Участь у конференціях:

• участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми кодифікації 
трудового законодавства України” у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка, 26 квітня 2017 року, м. Київ;

• участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми 
державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів”, 
присвяченій 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, у Запорізькому 
національному технічному університеті, 20 травня 2017 року, м. Запоріжжя;

• участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні питання 
удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення” у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, 29 вересня 
2017 року, м. Харків.

9. Тези наукових повідомлень:
• До питання про трудову функцію працівників водного транспорту // Проблеми 

кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.- 
практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. 
к.ю.н. І.С. Сахарук. -  Київ: Прінт-Сервіс, 2017. -  267 с. -  с. 149 -  151 (0,2 
друк.арк.);

• Щодо вимоги до стану здоров’я працівників водного транспорту // Актуальні 
проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграцій них 
процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 
10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р.: в 
2 т . /  Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. -  Т.1. -  Запоріжжя : 
«Просвіта», 2017. -  408 с. -  с. 363 -  365 (0,2 друк.арк.);

• До питання про дисциплінарний проступок працівників водного транспорту // 
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 
забезпечення: тези доп. та наук, повідомл. учасників VII Міжнар. наук-практ. 
конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В.В. Жернакова. -  Харків: Право, 
2017. -  450 с. -  с. 299 -  303 (0,2 друк.арк.).
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До питання про дисциплінарну відповідальність працівників водного 
транспорту // Науковий журнал «Право і суспільство» -  Дніпро, 2017. -  № 6. -  в 
редакції. (0,5 друк.арк.);
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