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CeiHKapboeoi Ярославы Вшаливни

1. Св1чкарьова Ярослава В1таливна;
2. Кандидат юридичних наук, доцент; доцент кафедри трудового права
3. Нетипова зайнятють: особливост1 трудових вщносин (1,5 д.а);
4. Нетипова зайнятють: особливост1 трудових вшносин (1,7 д.а);
4.1. Науков1 статт1, тези наукових доповщей та пов1домлень
4.2. Наукова новизна: дослщжено особливу умову договору про роботу за 
викликом як «повщомлення про виклик»; виявлено особливост1 проведения 
шструктаж1в, навчання та перев1рки знань з питань охорони npani з 
прац1вниками за викликом.
5. Участь у розробщ законопроекте та проект1в шших нормативних акт1в.
5.1. -
5.2. -
5.3. -
5.4. -.
6.
6. 1. -

6.2.-.
6.3. -.
6.4. - Прочитан! лекцй' практичним прашвникам СБУ стосовно правового 
регулювання сошального захисту пращвниюв СБУ та член1в Ух с1мей.
6.5. -
7 . -
8.
1 .М1жнародна науково-практична конференц1я «Актуальн1 питания 
юриспруденцй': теоретичний та практичний вим1ри», 25-26 кв1тня 2018 р., 
м. Суми на баз1 юридичного факультету Сумського нацюнального аграрного 
ун1верситету;
2. Науково-практичний сем1нар «Стан та перспективи реал1зацй' прав i свобод 
п1д час зд1йснення судочинства в УкраУн1», 28 лютого 2018 р., 
м. Кропивницький на баз1 ПВНЗ «Кропивницький шститут державного та 
мунщипального управл1ння» Класичного приватного ун1верситету;

3. VIII М1жнародна науково-практична конференц1я «Розвиток трудового 
права i права сошального забезпечення: теор1я i практика», 05 жовтня 2018 
р., м. Харюв на баз1 Нац1онального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава 
мудрого.

9. HayKOBi статт1 у фахових виданпях:



1 .Св1чкарьова Я.В. Щодо повщомлення про виклик в договор! про 
роботу за викликом //«Науков1 записки. Сер1я: Право».№1.- 2018. -  С.39-43. 
(0,4 д.а.);

2.Св1чкарьова Я.В. Догов1р про роботу за викликом: деяк1 питания 
охорони праш» // Право та шновацП*: наук.-практ.журн. /редкол.: С.В.Гл1бко 
та 1н.Харк1в: Право, 2018. №2 (22). -  С.28-34.(0,7 д.а);

Тези наукових доповщей та повщомлень
1. Догов1р про роботу за викликом: умова «доступности М1жнародна 

науково-практична конференц1я «Актуальш питания юриспруденций 
теоретичний та практичний вим1ри», 25-26 кв1тня 2018 р. м. Суми на баз1 
юридичного факультету Сумського нацюнального аграрного ушверситету. -  
с. 176-180. (0,3 д.а.).

2. Догов1р про роботу за викликом: деяю питания проведения 
1нструктаж1в з охорони npani //Розвиток трудового права i права соц1ального 
забезпечення: теор1я i практика : тези доп. та наук. пов1домл. учасник1в VIII 
М1жнар. наук.-практ. конф. (м. Харк1в, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. 
Ярошенка. -  Харюв : ФОП Панов А.Н, 2018. -  539 с. С. 182-188. (0,3 д.а.).

9.2.Науково-практичний журнал «Право та шновацй'» внесено до 
1УПжнародних б1блютек та баз даних Matrix for the Analysis of Journals -  
MIAR, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Academic Research Index -  
ResearchBib, Index Copernicus (IC), Польша, Scientific Indexing Services (SIS), 
США http://www. indexcopemicus.com

Св1чкарьова Я.В. Догов1р про роботу за викликом: деяю питания охорони 
npani» // Право та шновацй: наук.-практ.журн. /редкол.: С.В.Пшбко та ш. 
Харюв: Право, 2018. №2 (22). -  С.28-34.(0,7 д.а).
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Зв1т затверджений на засшанш кафедри трудового права вщ

9.1 .-
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