
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТРУДОВОГО ПРАВА  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМ ЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

І.Зенін Андрій Петрович.
2. Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Трудового права.
3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

Удосконалення науково-методичного забезпечення функціональної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту «Підсистеми 
навчання студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 
життєдіяльності)» Міністерства освіти і науки України за актуальними для 
юристів напрямками: формування компетенцій юристів в питаннях
цивільного захисту та безпеки населення, надання практичних знань з питань 
професійної безпеки правоохоронця.

Розвиток питань організаційно-методичного забезпечення навчання 
студентів та працівників НЮУ діям у надзвичайних ситуаціях та виконання 
заходів цивільного захисту, зокрема, радіаційного захисту.

Аналіз небезпечних ситуацій та їх наслідків в країні, оцінка їх впливу на 
безпеку життєдіяльності держави і населення, на навчальний процес з питань 
безпеки. (1,5 друк, арк.)
4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

Удосконалення науково-методичного забезпечення функціональної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту «Підсистеми 
навчання студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 
життєдіяльності)» Міністерства освіти і науки України за актуальними для 
юристів напрямками: формування компетенцій юристів в питаннях
цивільного захисту та безпеки населення, надання практичних знань з питань 
професійної безпеки працівників правоохоронних органів.

Розвиток питань організаційно-методичного забезпечення навчання 
студентів та працівників НЮУ діям у надзвичайних ситуаціях та виконання 
заходів цивільного захисту.

Аналіз небезпечних ситуацій в Україні та їх вплив на безпеку 
життєдіяльності населення, а також аналіз небезпечних тенденцій 
міжнародної безпеки, пов’язаних з ядерною зброєю та наслідками ядерного 
роззброєння України в 90-х роках, оцінка їх впливу на безпеку держави. (2.3 
друк, арк.)

4.1.Форми впровадження виконаних НДР:
Результати виконаної НДРопубліковані та обговореньї в 1 науковій 

статті та 7 тезах доповідей 1-й науково-методичний та 2-х науково- 
практичних конференцій.

Впроваджені у навчальний процес зміни до навчально-методичних 
матеріалів дисципліни «Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях» для 
покращення практичних знань та навичок студентів щодо дій у
надзвичайних ситуаціях та виконання заходів захисту від них, для
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формування у юристів фахових компетенцій щодо організації заходів 
цивільного захисту персоналу юридичних установ, щодо організаційно- 
правового забезпечення прав громадян у сфері цивільного захисту, що є 
актуальною юридичною практикою в умовах сучасної надзвичайної ситуації 
в Україні.

Впроваджена у навчальний процес вибіркова навчальна дисципліна 
«Організаційно-правове забезпечення професійної безпеки працівників 
правоохоронних органів» для студентів 3-го курсу навчання (5 семестр) 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Слідчо-криміналістичного 
інституту, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, 
якуобрали себе для навчання335 студентів зазначених інститутів. На 
теперішний час вони проходять навчання у складі 13 віртуальних груп та 5- 
ти лекційних потоків згідно розкладу занять, що свідчить про актуальність та 
особливу затребуваність у студентівдисципліни з питань професійної безпеки 
в теперішніх небезпечних умовах правоохоронної діяльності, про 
відповідність цієї дисципліни вимогам студентоцентрованого навчання!

Впроваджена у навчальний процес вибіркова навчальна дисципліна 
«Проблеми міжнародного співробітництва у сфері безпеки та цивільного 
захисту» для магістратури Міжнародно-правового факультету, яку обрали 
студенти 3-й групи 6-го курсу.

Впроваджена у навчальний план 3-го курсу навчання Інституту 
підготовки юридичних кадрів для СБУ вибіркова навчальна дисципліна 
«Організаційно-правове забезпечення професійної безпеки співробітників 
СБУ».

Впроваджена у навчальний план магістратури 6-го курсу навчання 
Факультету публічного права та адміністрування основна навчальна 
дисципліна «Соціальний захист постраждалих внаслідок надзвичайних 
ситуацій».

Впроваджені зміни та доповнення до документації та інформаційно- 
довідкових матеріалів штабу цивільного захисту Національного юридичного 
університету відповідно до вимог поточних керівних документів з питань 
цивільного захисту.

Доповідь Начальника цивільного захисту НЮУ імені Ярослава 
Мудрого Міністру освіти і науки України, інші доповідні записки на запити 
органів державної влади з питань цивільного захисту університету.

4.2.Наукова новизна отриманих результатів:
Новизна матеріалів 5-ти тез доповідей студентів для УІІІ-Ї 

студентської наукової інтернет-конференції Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини іреалізація права на 
працю в сучасних умовах життєдіяльності» (20-21 квітня 2017р.) полягає у 
формуванні у студентів нових знань та компетенцій наукового аналізу 
проблемних питань правоохоронної діяльності та суспільної безпеки в 
сучасних надзвичайних умовах.
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Новизна матеріалів наукової статті «Проблемьівосстановления 
ядерного вооруженияУкраиньїкак гаранта государственнойбезопасности» 
полягає у тому, що виконаний рідкісний за широтою фактичних даниханаліз 
бойової потужності ядерного потенціалу України, що дістався Україні від 
СРСР на початку її Незалежності, з метою оцінки його впливу на безпеку 
України та її роль в міжнародних відносинах. Був проведений найбільш 
глибокий аналіз політичних подій процесу роззброєння України з 
обґрунтуванням хибності повного ядерного роззброєння і неправильного 
прогнозування такого роззброєння на безпеку України. В статті вперше 
приведені деякі події за участю державних керівників того часу у цьому 
процесі та надана оцінка їх наслідків з позиції сучасного стану безпеки 
України.

Новизна матеріалів доповіді«Особливості захисту постраждалих 
внаслідок надзвичайних ситуацій» полягає у тому, що зміст відповідає 
новому гострому виклику державі у сфері соціального захисту населення. 
Вона висвітлює нову соціальну проблему нашого суспільства, яка 
відноситься до проблем національної безпеки -  соціальний захист 
населення, постраждалого внаслідок різних надзвичайних ситуацій. Новизна 
зазначеної в доповіді ситуації із соціальним захистом полягає у тому, що таке 
постраждале населення сформувало нову багаточисельну категорію 
населення, а його незадовільний соціальний захист сформував нове соціальне 
явище в державі, що обумовлює висновок про необхідність розробки нової 
соціальної стратегії в державі.

Новизна матеріалів доповіді«До питання правової невизначеності 
базового поняття у сфері служби в правоохоронних органах» полягає у 
висвітленні проблемного питання нового законодавства у сфері 
правоохоронної діяльності стосовно відсутності правого визначення нового 
поняття «публічна безпека», що викликає нові проблеми правозастосування 
спеціальних засобів та зброї працівниками правоохоронних органів для 
забезпечення цієї публічної безпеки.

Новизна навчально-методичних матеріалів нової вибіркової 
дисципліни«Організаційно-правове забезпечення професійної безпеки 
працівників правоохоронних органів» пролягає у тому, що її зміст відповідає 
новому гострому виклику сьогодення до суспільства та правоохоронних 
органів у сфері безпеки, обумовленому значним зростанням злочинів із 
застосуванням зброї та, відповідно, юридичної практики, пов’язаної з 
правозастосуванням зброї, а також зростанням небезпечних ситуацій 
правоохоронної діяльності. Це обумовлює нову тематику та методику 
викладання юристам спеціальної складової охорони праці працівників 
правоохоронних органів -  їх професійної безпеки, що реалізовано в цієї 
дисципліні на підставі ситуацій та умов правоохоронної діяльності.

Новизна навчально-методичних матеріалів нової основної дисципліни 
«Соціальний захист постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій» для 
магістратури факультету №10 пролягає у тому, що вона присвячена нової
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соціальної проблеми держави, яка відноситься до проблем національної 
безпеки - соціального захисту нової категорії населення, постраждалого 
внаслідок різних надзвичайних ситуацій, чисельність якої зросла в декілька 
разів внаслідок теперішніх надзвичайних ситуацій соціального та воєнного 
характеру державного рівня. Незадовільний соціальний захист
постраждалого та збіднілого багаточисельного населення вимагає
акцентування підготовки юристів за спеціалізацією соціального 
забезпечення, на що націлена ця дисципліна.

Новизна матеріалів, впроваджених до документації штабу цивільного 
захисту Університету, полягає у тому, що вони удосконалюють 
інформаційне забезпечення управління заходами цивільного захисту
Університету відповідно до нових теперішніх тенденцій розвитку
надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру в Україні.
5 .*
6. Зв’язок з практикою:

6.1. *
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів:
Брав участь у підготовці матеріалів для доповіді Ректора Міністру 

освіти і науки України про стан і підготовку цивільного захисту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (щодо 
виконання вимог Наказу МОН від 13.02.2009 р. № 103).

6.3. *
6.4. *
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:
Як співробітникштабу Цивільного захисту та секретар Комісії з 

надзвичайних ситуацій Національного юридичного університету ім. 
Ярослава Мудрого на протязі 2017 року брав участь у підготовці матеріалів 
для відповідей на запити: Департаменту цивільного захисту та
Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації; 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 
Харківський області (функціональної підсистеми регіонального рівня Єдиної 
державної системи цивільного захисту України), посадових осіб з питань 
цивільного захисту Київської районної адміністрації та Київського 
районного управління ДСНС міста Харковастосовно питань планування та 
стану цивільного захисту університету
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих):

- входжу до складу Харківської обласної громадської організації -  
постійно діючого семінару «Науково -  методична Рада вищих навчальних 
закладів Харківської області з питань цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності населення».
8.Участь у конференціях, семінарах -  брав участь у 3-х конференціях:



1) VIII студентської наукової інтернет-конференції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини 
іреалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 20-21 квітня 
2017р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого.
2) VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 
удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення»,29 
вересня 2017 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого.
3) УІВсеукраїнська науково-практична конференція «Напрями розвитку 
науки трудового права та права соціального забезпечення», 3 листопада 
2017 р., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ.
9.Видавнича діяльність -  надруковано:! стаття та 7 тез доповідей загальним 
обсягом = 2.34 друк, арк.
а) стаття:

Зенин А.П. Проблемьі восстановления ядерного вооружения Украиньї 
как гаранта государственной безопасности// Збірник наукових статей та 
матеріалів УІІІ-Ї міжнародної науково-методичної конференції НТУ «ХПІ» 
та 115-їміжнародної конференції Європейської асоціації з безпеки (ЕА8) 
«Безпекалюдини у сучасних умовах» 8-9 грудня 2016 року. / упоряд.: В.В. 
Березуцький, Г.М. Панчева, О.І. Ільїнська. -  Харків: ГО«СФБЖДЛ», вид. 
Рожко С.Г., 2016.- С. 19-35 (1.11 друк. арк.).
б) Тези доповідей:

1) Зенін АП, Деркач Е.С. Проблемні питання правозастосування нових 
понять «публічна безпека» та «громадська безпека» у новому 
законодавстві з правоохоронної діяльності // Матеріали УІІІ-Ї студентської 
наукової інтернет-конференції Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого «Безпека людини іреалізація права на працю в 
сучасних умовах життєдіяльності», 20-21 квітня 2017р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 
2017 -  С. 142-147. (тези - 0.26, мої - 0.13 друк, арк.)

2) Зенін АП, Кисіль А.Б. Актуальні питання правового забезпечення 
вимог кодексу цивільного захисту України у сфері техногенної безпеки // 
Матеріали VIII-Ї студентської наукової інтернет-конференції 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека 
людини іреалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 20- 
21 квітня 2017р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017 -  С.222-226. (тези -  0.25, мої -  
0.12 друк. арк.).

3) Зенін АП, Макаров М.В. До проблеми легалізації володіння 
вогнепальною нарізною зброєю цивільним населенням для самозахисту 
// Матеріали VIII-Ї студентської науковоїінтернет-конференції Національного 
юридичного університету імені ЯрославаМудрого «Безпека людини і 
реалізація права на працю в сучасних умовахжиттєдіяльності», 20-21 квітня 
2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С.364-369. (тези -  0.31, мої -  0.15 друк, 
арк.)

4) Зенін АП, Любиченко О.О. Правова невизначеність нового поняття 
«публічної безпеки» в законодавстві про національну поліцію // Матеріали
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УІІІ-Ї студентської наукової інтернет - конференції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і 
реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  
квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017 -  С.354-358. (тези -  0.24, мої -  0.12 
друк. арк.).

5) Зенін АП,Рибалов О.О. Правові та психологічні аспекти боротьби з 
розвитком кіберзлочинності в Україні // Матеріали УІІІ-Ї студентської 
наукової інтернет -  конференції Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на працю в 
сучасних умовах життєдіяльності», 2 0 -2 1  квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун- 
т, 2017.- С.457-461. (тези-0 .24 , м ої-0 .12  друк. арк.).

6) Зенін А.П. Особливості захисту постраждалих внаслідок 
надзвичайних ситуацій. // Актуальні питання удосконалення законодавства 
про працю та соціальне забезпечення : тези доповідей та наук, повідомл. 
учасників УІІМіжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / 
за ред. В.В. Жернакова. -  Харків: Право, 2017. -  С. 135-141. (0.36 друк. арк.).

7) Зенін А.П. До питання правової невизначеності базового поняття у 
сфері служби в правоохоронних органах. // Напрями розвитку науки 
трудового права та права соціального забезпечення: матеріали 
УІВсеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 3 листоп. 2017 
р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. -  X.: Харків, нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  С. 
182-185. (0.23 друк. арк.).

9.1. немає.
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних -  1 стаття в базі Ооо§1е8сЬо1аг:
Зенин А.П. Проблемьівосстановления ядерного вооруженияУкраиньїкак 

гаранта государственнойбезопасности // Збірник наукових статей та 
матеріалів УІІІ-Ї міжнародної науково-методичної конференції НТУ «ХПІ» 
та 115-їміжнародної конференції Європейської асоціації з безпеки (ЕА8) 
«Безпекалюдини у сучасних умовах» 8-9 грудня 2016 року. / упоряд.: В.В. 
Березуцький, Г.М. Панчева, О.І. Ільїнська. -  Харків: ГО«СФБЖДЛ», вид. 
Рожко С.Г., 2016.- С.19-35.(І8ВІЯ 978-966-97496-6-6).
Ю.Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання:

Співорганізатор підготовки та проведення УІІІ-Ї студентської наукової 
інтернет-конференції Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого «Безпека людини іреалізація права на працю в сучасних 
умовах життєдіяльності», 20-21 квітня 2017р.
11. *
12. *
13. *
14. *
15. *
16. *
17. *
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18.Відзнаки, нагороди:
1) «Подяка» Голови Громадської організації «Спілка фахівців безпеки 
життєдіяльності людини»професора Березуцького В.В. за активну співпрацю 
та участь у УІІІМіжнародної науково-методичній конференції НТУ(ХПІ) та 
115-ї Міжнародної конференції Європейської асоціації з безпеки (ЕА8) 
«Безпека людини у сучасних умовах» - 09.12.2016р.;
2) Грамота Ректора ХНАДУ А.М. Туренко, якою нагороджена студентка 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого Склярова А.В. (група 02-16м-04) за наукову 
роботу ( науковий керівник доцент Зенін А.П.) у Всеукраїнському конкурсі 
студентських робіт з охорони праці. -  ХНАДУ, 28.03.2017р.;
3) ГрамотаРектора ХНАДУ А.М. Туренко, якою нагороджений студент 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого Макаров М.В. (група 04-16м-14) за наукову 
роботу ( науковий керівник доцент Зенін А.П.) у Всеукраїнському конкурсі 
студентських робіт з охорони праці. -  ХНАДУ, 28.03.2017р.

19. ДОДАТКОВО -  ІНШІ РОБОТИ.
19.1) Профорієнтаційна робота:
1) Протягом року проведена профорієнтаційна робота в Харківській 

гімназії № 47 - в результаті в Університет вступили 4 учняз гімназії№47. 
16-23.11.2017 р. в Гімназії №47 проведена робота по запрошенню учнів до 
Дня відкритих дверей НЮУ на 02.12.17 р., передані їм друковані 
агіт.буклети НЮУ,допрацьовані та розміщені на стендах гімназії 
агітплакати-запрошення.

2) В січні 2017 р. був проведений аналіз з метою вибору для 
профроботи та планування відвідування для зустрічей з учнями7 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Рубіжне, 20 закладів - м. 
Сєвєродонецька, 16 закладів -  м. Лисичанська Луганської області.

24-26 січня було здійснено відрядження в міста Рубіжне, 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ - в результаті проведені зустрічі та агітаційні 
бесіди з показом видео-презентаційних матеріалів про НЮУ:

- з 170 учнями з 7-ми рубіжанських закладів,
- з 46 учнями ЗОШ №14 м. Сєвєродонецька,

з 195 учнями Лисичанської багатопрофільної гімназії та 
Лисичанського багатопрофільного ліцею № 1.

3) В жовтні 2016 -  січні 2017 була проведена дистанційна профробота 
з 5-ю загальноосвітніми навчальними закладами м. Хмельницького (НВК№2, 
НВК№9, НВК№10, ЗОШ №15, Гімназії №2), а в березні 2017р. -  із ЗОШ №5 
м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області: перемовини по телефону з 
керівництвом закладів для організації перегляду учнями медіо-презентацій 
НЮУ, які електронної поштою були передані на електронні адреси закладів.

4) 17-21.11.2017р. на електронні адреса Лисичанського 
багатопрофільного ліцею №1, Лисичанської багатопрофільної гімназії, 
Лисичанської ЗОШ№13 з правовим профілем навчання були передані
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комплекти презентаційних матеріалів НЮУ та запрошення на День 
відкритих дверей НЮУ на 02.12.2017р.

19.2) Робота у фахових громадських організаціях:
- входжу до складу Харківської обласної громадської організації 

«Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» в якості 
кваліфікованого фахівця ІУ-го кваліфікаційного рівня з безпеки 
життєдіяльності людини ( і є у є і  88Ь-0/ІУ).

19.3) Участь у роботі Штабу цивільного захисту університету:
є співробітником штабу цивільного захисту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, секретарем Комісії з 
надзвичайних ситуацій Університету.

Як співробітник Штабу цивільного захисту університету у 2017 році:
-  брав участь у забезпеченні виконання головного завдання Цивільного 

захисту університету на 2017 рік -  проведення заходів спрямованих на 
підтримання в готовності до сталого функціонування органів управління і 
структурних підрозділів, в готовності до проведення ефективних заходів 
щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників 
університету при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, 
природного та воєнного характеру, можливих терористичних актів;

-  в червні брав участь в підготовці і організації Спеціального 
об’єктового тренування (16.06.2017 р.) співробітників та студентів НЮУ за 
темою: «Організація і проведення заходів захисту особового складу 
університету в умовах надзвичайної ситуації»;

- протягом року брав участь в підготовці матеріалівз питань заходів 
цивільного захисту університету для доповіді Ректора Міністру освіти і 
науки України про стан і підготовку цивільного захисту університету, для 
відповідей на запитиДепартаменту освіти та науки Харківської обласної 
державної адміністрації, Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в Харківський області, посадових осіб з питань 
цивільного захисту Київської районної адміністрації м. Харкова;

- брав участь в корегуванні інформаційно-довідкових матеріалів 
документації штабу цивільного захисту університету відповідно до 
оперативних вказівок та інформації.

доц. Зенін А.П.

Звіт затверджений на засіданні кафедри трудового права від
05 грудня 2017 року протокол № 4
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