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2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права.
3. Науково-дослщницька робота на тему: «Особливосп npaui науково- 
педагопчних прашвниюв у вищих навчальних закладах культури та 
мистецтва», 1,5 д.а.
4. Фактично виконана науково-дослщницька робота на тему: «Особливосп 
npaui науково-педагопчних прашвниюв у вищих навчальних закладах 
культури та мистецтва», 1.5 д.а..
4.1. Науков1 стагп та тези доповщей та повщомлень на науково-практичних 
конференщях.
4.2. Наукова новизна отриманих результате: Робота присвячена 
особливостям npaui науково-педагопчних прашвниюв у закладах вищоТ 
освпи культури та мистецтва. Окрему увагу придшено питаниям планування 
й облжу робочого часу та особливостям виконання науковоТ робота 
зазначених прашвниюв. На основ1 сформульованих висновюв надано 
пропозищУ щодо вдосконалення юнуючоУ нормативно-правовоУ бази в цш 
сферг Проанал1зовано oxpeMi положения Закону УкраТни «Про вищу освпу», 
«Про освпу» та зроблено висновок, що пщвищення ефективного та 
ращонального використання npaui науково-педагопчних прашвниюв 
заклад!в вищоТ освпи культури та мистецтва можливе, серед шшого, за умов 
перегляду Мшютерством освпи i науки конкретизованих норматив1в 
робочого часу для планування й облжу навчальноУ, науковоТ, методично'Т, 
оргашзацшноУ робота, враховуючи окрему специфжу оргашзашТ всього 
ocBiTHboro процесу в таких вузах. Окр1м цього, потребуе доповнення 
додатковий перелж до наказу Мшютерства освпи i науки УкраТни вщ 7 
серпня 2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування i облжу 
навчальноУ робота та пepeлiкiв основних вщцв методично’Т, науковоТ та 
оргашзацшноУ роботи педагопчних i науково-педагопчних прашвниюв 
вищих навчальних заклад1в» у контексн тих змш, яю було внесено до 
Закону УкраТни «Про вищу освпу», який буде мютити чпкий перелж вищв 
мистецько'Т дiяльнocтi в закладах вищоТ освпи культури та мистецтва.
8. Участь у конференщях:
1. II Харювський М1жнародний юридичний форум панельна дискуая: 
«Ефективна система кримшальноУ юстищУ як фактор сталого розвитку 
економжи» (м. Харк1в, 27 вересня 2018 р.)
2. VIII М1жнародна науково-практична конференщя «Розвиток трудового 
права i права сошального забезпечення: теор1я i практика» (м. Харюв, 5 
жовтня, 2018 р.)



3. Участь у I ВсеукраУнських змаганнях трудового арб1тражу та трудового 
права в якосД члена KOMicii з оцшювання письмових po6iT (м. Винниця, 10 
листопада, 2018 р.)
4. Науково-практична конференщя «Актуальш проблеми трудового 
законодавства, законодавства про державну службу та службу в 
правоохоронних органах» (м. Харюв, 16 листопада 2018 р. ).
5. Участь у науково-педагопчному стажуванш «Проблеми модершзацп 
юридичноУ освНи в УкраУш та в краУнах GC» (м. Сандомир, Республ1ка 
Польша, 3 грудня 2018 р.).
9. Видавнича д1яльшсть: усього 1,5 д.а.
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