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1. Зешн Андрш Петрович
2. Кандидат техшчних наук, доцент, доцент кафедри трудового права.
3. Удосконалення науково-методичного забезпечення функцюнальноУ 

пщсистеми МОН единоУ державноУ системи цившьного захисту «Пщсистеми 
навчання студешпв д1ям у надзвичайних ситуащях (з питань безпеки 
життед1яльност1)» з метою формування у майбутшх юрисЛв компетенцш в 
оргашзацшному i правовому забезпеченш цившьного захисту, професшноУ 
безпеки пращвниюв правоохоронних оргашв, сощального захисту населения в 
умовах сучасних надзвичайних ситуацш. Розвиток питань методичного 
забезпечення навчання студенев д1ям у надзвичайних ситуащях, формування у 
них культури безпеки, а також питань правового забезпечення безпеки суб’екЛв 
господарювання. 1,5друк. арк.

4. Обсяг фактично виконаноУ науково-дослщноУ робота 1.83 друк. арк.
4.1. Результати НДР впроваджеш в матер1алах: 1 навчального поЛбника, 4-х 

наукових статтях, 3-х тезах наукових доповщей, а також в навчально-методичних 
матер1алах 2-х навчальних дисцишпн «Оргашзацшно-правове забезпечення 
професшноУ безпеки пращвниюв правоохоронних оргашв» та «Цившьний захист 
у надзвичайних ситуащях».

4.2. В статтях наведено теоретичне узагальнення юридичних понять 3i сфери 
захисту вщ надзвичайних ситуацш, яке полягае у тому, що, з урахуванням вимог 
чинного нащонального законодавства з питань трудового права, сформульоваш 
енциклопедичш юридичш поняття, спрямоваш на вдосконалення законодавства в 
частиш перетину положень цив1льного захисту населения та трудового права.

6.2. Як сгпвроб1тник штабу цившьного захисту Ушверситету брав участь у 
шдготовщ матер1ал1в для допов1д1 Ректора MiHicTpy ocBira i науки УкраУни про 
стан i п1дготовку цив1льного захисту Нащонального юридичного ушверситету 
iMeHi Ярослава Мудрого.

6.5. Як cniBpo6iraHK штабу Цившьного захисту та секретар KoMicii з 
надзвичайних ситуацш Нащонального юридичного ушверситету iM. Ярослава 
Мудрого на протяз1 2017 року брав участь у шдготовщ матер1ал5в для вщповщей 
на запита: Департаменту цившьного захисту та Департаменту ocBiTH та науки 
ХарювськоУ обласноУ державноУ адм1н1страц1У; Головного управлшня ДержавноУ 
служби УкраУни з надзвичайних ситуацш в Харювський област1 (функцюнальноУ 
п1дсистеми рег1онального р5вня СдиноУ державноУ системи цившьного захисту 
УкраУни), посадових оЫб з питань цившьного захисту КиУвськоУ районноУ 
адм1н1стращУ та КиУвського районного управл5ння ДСНС MicTa Харкова стосовно 
питань планування, стану та заход1в цившьного захисту ушверситету.

8. IX студентська наукова штернет-конференщя Нащонального юридичного 
ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на 
працю в сучасних умовах життед1яльност1» 26-27 кв!тня 2018 р., Нац. юрид. ун-т 
iM. Ярослава Мудрого.



9. HayKOBi статтк
1) Надзвичайна ситуащя. Велика укра'шська юридична енциклопед!я: у 20

т. -  Харюв: Право, 2016. Т .11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), 
М. I. 1ншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ш.; Над. акад. прав, наук Укра'ши; 
1н-т держави i права iM. В. М. Корецького НАН УкраТни; Над. юрид. ун-т iM. 
Ярослава Мудрого. -  2018. -  С.344 -  348. (в сшвавторств1 з проф. О.М. Ярошенко, 
025 друк. арк.).

2) Пожежна безпека. Велика укра'шська юридична енциклопед1я: у 20 т. -  
Харюв: Право, 2016. Т .11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. 
I. 1ншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ш.; Над. акад. прав, наук Укра'ши; 1н-т 
держави i права iM. В. М. Корецького НАН Укра’ши; Над. юрид. ун-т iM. Ярослава 
Мудрого. -  2018. -  С. 434 - 438. (в сшвавторств! з проф. О.М. Ярошенко, 025 друк. 
арк.).

3) Техногенна безпека. Велика укра'шська юридична енциклопед1я: у 20
т. -  Харюв: Право, 2016. Т.11: Трудове право/ редкол.: С. М. Прилипко (голова), 
М. I. 1ншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ш.; Над. акад. прав, наук Укра'ши; 
1н-т держави i права iM. В. М. Корецького НАН Укра’ши; Над. юрид. ун-т iM. 
Ярослава Мудрого. -  2018. -  С. 684 -  688. (в сшвавторств1 з проф. О.М. 
Ярошенко, 025 друк. арк.).

4) Цившьний захист. Велика укра’шська юридична енциклопед1я: у 20 т. -  
Харюв: Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. 
I. 1ншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ш.; Над. акад. прав, наук Укра'ши; 1н-т 
держави i права iM. В. М. Корецького НАН Укра'ши; Над. юрид. ун-т iM. Ярослава 
Мудрого. -  2018. -  С. 745 -  749. (в сшвавторств1 з проф. О.М. Ярошенко, 025 
друк. арк.).

Тези:
1) Бурлакова А.А., Зенш А.П. Анал1з змш вимог нормативно-правових аюпв 

з охорони npani до безпеки робота з комп‘ютером // Безпека людини i
реал1зац1я права на працю в сучасних умовах життед1яльност1 [Електронний 

ресурс] : матер1али IX-T студент, наук, штернет-конф. : 26-27 кв\т. 2018 р. / Над. 
юрид. ун-т iM. Ярослава Мудрого ; орг. ком1тет А. П. Гетьман [та ш.]. -  Електрон. 
текстов! дань -  Харюв : Над. юрид. ун-т iM. Ярослава Мудрого, 2018. -  С.59-65. 
(0.2 друк. арк.).

2) Савенко Я.С., Зенш А.П. Нацюнальна безпека в контеюлз м1жнародного 
гумаштарного права // Безпека людини i реал1зац!я права на працю в сучасних 
умовах життед1яльност1 [Електронний ресурс]: матер1али IX-Y студент, наук, 
штернет-конф.: 26-27 кв\т. 2018 р. / Над. юрид. ун-т iM. Ярослава Мудрого ; орг. 
KOMiTeT А. П. Гетьман [та ш.]. -  Електрон. текстов} дань -  Харюв : Над. юрид. ун- 
т iM. Ярослава Мудрого, 2018. -  С.401 -407. (0.19 друк. арк.).

3) Щеглаков I.E., Зенш А.П. Пор1вняльний анал1з показниюв права 
пенсшного забезпечення в Укра'пд та в шших краУнах в контекст! оцшки 
пенсшноУ реформи в УкраТш // Безпека людини i peaлiзaцiя права на працю в 
сучасних умовах життед1яльност1 [Електронний ресурс]: матер1али IX-Y студент, 
наук, штернет-конф.: 26-27 к в т  2018 р. / Над. юрид. ун-т iM. Ярослава Мудрого ;



орг. ком1тет А. П. Гетьман [та ш.]. -  Електрон. текстов! дан!. -  Харк!в : Над. 
юрид. ун-т iM. Ярослава Мудрого, 2018. -  С.534-544. (0.3 друк. арк.).

4) Програма IX-Y студентськоУ науково'У штернет-конференцн
Нац!онального юридичного ун!верситету iMeHi Ярослава Мудрого // Безпека 
людини i реал!зац!я права на працю в сучасних умовах життед!яльност! 
[Електронний ресурс] : програма IX студент, наук, штернет-конф. : 26-27 квШ 
2018 р. / Нац. юрид. ун-т iM. Ярослава Мудрого ; орг. ком!тет А. П. Гетьман [та 
ш.]. -  Електрон. текстов! дан!. -  Харюв : Нац. юрид. ун-т iM. Ярослава Мудрого, 
2018. -  20 с. (у cn iB aB TopcTB i, 0.13 друк. арк.).

18. ПОДЯКА: наказом ректора №524-оп вщ 11.09.2018 року оголошена 
ПОДЯКА та заохочений ПРЕМ1СЮ за активну участь у реал!зашУ заход!в, 
передбачених планом сощально-виховноУ роботи, проявлений при цьому високий 
професюнал!зм.

19. Д о д а т к о в о  - inu ii р о б о т и :
19.1. Профор!ентац!йна робота: протягом року проводилась

профор!ентацшна робота в 8 навчальних закладах 3-х областей: в Харковц в 
ЛуганськоУ облает! та в м. Хмельницькому. 3 них в 2018 рощ вступили на 
навчання до Ушверситету 9 випускниюв. Робота проводилася:

- особисто - в ХарювськоУ пмназп №47, з якоТ на навчання в Ушверситет 
вступили 4 випускника;

- дистанцшно -  в: ЛисичанськоУ багатопрофшьноУ пмназ!У, Лисичанському 
багатопрофшьному лщею №1, ЛисичанськоУ ЗОШ №13, Северодонецьком 
багатопрофшьному лщею, СеверодонецькоУ ЗОШ №4, СеверодонецькоУ ЗОШ 
№14, Хмельницькому Лщею № 17, з яких вступили до Ушверситету на навчання 
5 Ух випускниюв.

19.2. Участь у робот! Штабу цившьного захисту ушверситету: як
сшвробДник штабу цившьного захисту Нащонального юридичного ушверситету 
iMeHi Ярослава Мудрого та секретар KoMicii з надзвичайних ситуацш 
Ушверситету брав участь:

а) в червш - в шдготовщ i оргашзащУ Спешального об’ектового тренування 
сп!вроб!тник!в та студенев НЮУ;

б) протягом року в шдготовщ матер!ал!в з питань заход!в цив!льного захисту
ун!верситету для доповщ! Ректора MiHicTpy осв!ти i науки УкраУни про стан i 
п!дготовку цив!льного захисту ун!верситету, для вщповщей на запити
Департаменту освДи та науки Харк!вськоУ обласноУ державноУ адм!н!страц!У, 
Головного управл!ння ДержавноУ служби УкраУни з надзвичайних ситуацш в 
Харювський облает!, посадових oci6 з питань цившьного захисту КиУвськоУ 
районноУ anMiHicTpanii м. Харкова.

30.1 1.2018 р. Г — ~ доц. Зешн А.П.

за̂ пЗв1т затверджений на засщанш кафедри трудового права вщ
06 грудня 2018 року протокол № 5


