
ВІДОМОСТІ  

про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню  

та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої  

освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій,  

для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти 

 

1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками 

освітнього процесу на ___________ рівні вищої освіти або за освітньою програмою ________________, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на _____________ рівні 

вищої освіти 

 

Найменування показника 
Кількість 

(осіб) 

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників  

Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем 

роботи (в тому числі за суміщенням) 

 

з них кількість:  

- докторів наук та (або) професорів  

 

- кандидатів наук та (або) доцентів  

 

 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на ______ 

_____________ рівні вищої освіти або за освітньою програмою _________________, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, спеціальності ____          на 

_____________ рівні вищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого 

обсягу на певному рівні вищої освіти) 

Найменування 

освітнього 

компонента, 

який закріплено 

за науково-

педагогічним, 

педагогічним, 

науковим 

працівником 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменуван-

ня посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід 

професійної діяльності (заняття) 

за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, 

серія, номер,  дата, ким виданий 

диплом), наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection), протягом 

останніх п’яти років) 

 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменуван- 

ня закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі і  

кількість 

навчальних  

кредитів 

(годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Назва освітньої програми та спеціальності (у разі ліцензування за відповідним рівнем вищої освіти) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Трудове право; 

Господарське 

право; 

Колєснік 

Тетяна 

Завідувач 

кафедри 

Харківський 

державний 

педагогічний 

Кандидат 

юридичних 

наук з 2010 

 

Керівництво: Захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня 

1. Науково-

педагогічне 

стажування  

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 



 Володимирівн

а 

університету  ім. 

Г.С. Сковороди 

2003р.  

Спеціальність 

«Правознавство» 

кваліфікація: 

юриста, викладача 

правових 

дисциплін. 

Диплом з 

відзнакою:  

ХА № 21636643. 

 

року. 

Дисертацію 

на здобуття 

наукового 

ступеня 

кандидата 

юридичних 

наук за 

спеціальніст

ю 12.00.05 – 

трудове 

право; право 

соціального 

забезпеченн

я   

за темою: 

«Правове 

регулюванн

я пенсійного 

забезпеченн

я за вислугу 

років  

педагогічни

х 

працівників

» 

захистила 1 

лютого 2010  

року у 

спеціалізова

ній вченій 

раді К 

29.051.10 

Східноукраї

нського  

національно

го 

університет

кандидата наук (доктора філософії). 

Білоус З.В. Правове регулювання 

нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства про працю  в Україні 

та країнах Європейського союзу: 

кандидатська дисертація за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове 

право; право соціального 

забезпечення. 

Захист відбувся  30 жовтня 2018р. у 

спеціалізованій вченій ради К 

11.737.02 у Донецькому 

юридичному інституті 

МВС України. 

Диплом кандидата наук  

ДК № 049502. 

від 18 грудня 2018р. 
Публікації у фахових виданнях 

України: 

    1. Колєснік Т.В. Застосування 

заохочення в нових умовах ринкової 

економіки. Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні 

науки». 2017. № 5.  т. 1.  С. 154-157. 

  2. Колєснік Т.В. Дисциплінарна 

відповідальність: проблемні аспекти 

застосування. Держава та регіони. 

Серія: Право. 2018. № 1.   С.65-70. 

  3. Колєснік Т.В. Забезпечення 

дисципліни праці за проектом 

Трудового кодексу України. 

Правовий часопис Донбасу.  2018. 

№3 (64)  С. 61-66. 

  4. Колєснік Т.В. Адаптація 

європейського законодавства у сфері 

забезпечення дисципліни праці до 

законодавства України.  

Підприємництво, господарство і 

право.  2018. №8  С. 78-82. 

  5. Колєснік Т.В. Актуальні питання 

застосування заохочення до 

«Education in 

the States of the 

Europen 

Union» 

Akademie 

HUSPOL 7 - 11 

oktober 2019 

(180 hrs). 

Registration 

number: 

CerAkHus 

033/2019 (м. 

Прага,Чеська 

Республіка) 

 2. Сертифікат  

від 26 жовтня 

 2019 р.  № 

5ZP211J1DP09 

рівня В2, який 

підтверджує 

достатньо 

високий рівень 

володіння 

іноземною 

(англійською)  

мовою. 
 

 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових 

видань 

України, до 

наукометричн

их баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection 

  1.Колєснік Т.В. 

Застосування 

заохочення в 

нових умовах 

ринкової 

економіки. 

Науковий 

вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Серія 

«Юридичні 

науки». 2017. № 

5.  т. 1.  С. 154-

157. 

  2. Колєснік 

Т.В. 

Дисциплінарна 

відповідальніст

ь: проблемні 

аспекти 

застосування. 

Держава та 

регіони. Серія: 

Право. 2018. № 

1.   С.65-70. 

  3. Колєснік 

Т.В. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf


у  

ім. 

Володимира 

Даля.  

Диплом 

кандидата 

наук ДК № 

057777. 

Від 14 

квітня 2010 

р. 
Доктор 

юридичних 

наук з 2017 

року. 

Дисертацію 

на здобуття 

наукового 

ступеня 

доктора 

юридичних 

наук за 

спеціальніст

ю 12.00.05 – 

трудове 

право; право 

соціального 

забезпеченн

я  

за темою:  

«Правовий 

механізм 

забезпеченн

я 

дисципліни 

праці в 

умовах 

ринкової 

працівників у сучасних умовах. 

Наукового віснику Ужгородського 

національного університету. Серія: 

Право. 2018.  № 51.Т.1   С.137-142. 

  6. Колєснік Т.В. Особливості 

притягнення до дисциплінарної 

відповідальності адвокатів. Право і 

суспільство.  2019.  №1. С. 54-59. 

  7. Колєснік Т.В. Правові засади 

забезпечення дисципліни праці у 

країнах із розвиненою ринковою 

економікою. Підприємництво, 

господарство і право.  2019. №1.  С. 

66-70. 

  8. Колєснік Т.В. Застосування 

спеціальних дисциплінарних стягнень 

до окремої категорії працівників. 

Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2019.  №1. С. 79-83. 

  9. Колєснік Т.В. Сучасні підходи до 

запобігання мобінгу у трудових 

відносинах. Правовий часопис 

Донбасу.   2019. №3 (68). С. 65-72. 

   10. Колєснік Т.В. Регламентація 

етичної поведінки працівників 

поліції у сфері забезпечення 

дисципліни праці. Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. 

2020.  №2. С. 81-85. 

    11. Колєснік Т.В. Сучасні підходи 

до забезпечення гендерного балансу 

під час реалізації права на працю. 

Правовий часопис Донбасу. № 4 (73) 

2020. С. 53-59. 

12. Колєснік Т.В. Гендерний аудит 

законодавства про працю. 

Правовий часопис Донбасу. № 1 (74) 

2021. С. 27-35. 

13. Колєснік Т.В., Костюченко 

О.Є.Правила внутрішнього трудового 

розпорядку  як інструмент правового 

регулювання організації праці на 

Забезпечення 

дисципліни 

праці за 

проектом 

Трудового 

кодексу 

України. 

Правовий 

часопис 

Донбасу.  2018. 

№3 (64)  С. 61-

66. 

  4. Колєснік 

Т.В. Адаптація 

європейського 

законодавства у 

сфері 

забезпечення 

дисципліни 

праці до 

законодавства 

України.  

Підприємництв

о, господарство 

і право.  2018. 

№8  С. 78-82. 

  5. Колєснік Т.В. 

Актуальні 

питання 

застосування 

заохочення до 

працівників у 

сучасних умовах. 

Наукового 

віснику 

Ужгородського 

національного 

університету. 

Серія: Право. 

2018.  № 51.Т.1   

С.137-142. 

  6. Колєснік Т.В. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf


економіки» 

захистила 

30 червня 

2017 року у 

спеціалізова

ній вченій 

раді Д 

26.001.46 

Київського 

національно

го 

університет

у імені 

Тараса 

Шевченка. 

Диплом 

доктора 

наук  ДД № 

006987. 

Від 11 

жовтня 

2017р. 

Вчене звання 

доцент 

кафедри 

правового 

забезпечення 

господарської 

діяльності 

присвоєно 

26 вересня  

2012 р. 

12ДЦ №032435 

 

Вчене звання 

професор  

кафедри 

цивільно-

підприємствах в установах, 

організаціях. Економічна теорія та 

право. №3 (46)2021. С. 86-108. 

 

 

Scopus, Web of Science 

  

  1.Koliesnik T.V. Kostyuchenko O.E. 

Krasytska L.V. 

 Efficiency improvement of productivity 

by employees’participation in the 

distribution of enterprise profit. Financial 

and credit activity: problems of theory 

and practice. 2018. V. 4. № (27). Р. 476-

484. (Web of Science)   

   2. Kostyuchenko O.E. Koliesnik T.V. 

Bilous Z.V., TavolzhanskyiО.V    

Robotization of manufacturing process: 

economic and social problems and legal 

ways of their solution .   Financial and 

credit activity: problems of theory and 

practice. 2019. V. 3. № (30). Р. 454-462.  

    (Web of Science)    

  3. Inshyn M. І. Koliesnik T.V. 

Kovalenko R. I. Dashutin I. V. 

PavlichenkoV.M European standards for 

the protection of  social rights of migrant 

worces. Journal  of  legal,  ethical and 

regulatory issues.  2019. V. 22. № (6). Р. 

1-8.  

Особливості 

притягнення до 

дисциплінарної 

відповідальності 

адвокатів. Право 

і суспільство.  

2019.  №1. С. 54-

59. 

  7. Колєснік 

Т.В. Правові 

засади 

забезпечення 

дисципліни 

праці у країнах 

із розвиненою 

ринковою 

економікою. 

Підприємництв

о, господарство 

і право.  2019. 

№1.  С. 66-70. 

  8. Колєснік Т.В. 

Застосування 

спеціальних 

дисциплінарних 

стягнень до 

окремої категорії 

працівників. 

Актуальні 

проблеми 

вітчизняної 

юриспруденції. 

2019.  №1. С. 79-

83. 

  9. Колєснік 

Т.В. Сучасні 

підходи до 

запобігання 

мобінгу у 

трудових 

відносинах. 

Правовий 



правових 

дисциплін 

присвоєно 

27 листопада 

2019 р.  

Атестат 

професора 

видано  

26 лютого 2020 

р.  

АП№ 001508 

часопис 

Донбасу.   2019. 

№3 (68). С. 65-

72. 

   10. Колєснік 

Т.В. 

Регламентація 

етичної 

поведінки 

працівників 

поліції у сфері 

забезпечення 

дисципліни 

праці. 

Актуальні 

проблеми 

вітчизняної 

юриспруденції. 

2020.  №2. С. 

81-85. 

    11. Колєснік 

Т.В. Сучасні 

підходи до 

забезпечення 

гендерного 

балансу під час 

реалізації права 

на працю. 

Правовий 

часопис 

Донбасу. № 4 

(73) 2020. С. 53-

59. 

12. Колєснік Т.В. 

Гендерний аудит 

законодавства про 

працю. 

Правовий часопис 

Донбасу. № 1 (74) 

2021. С. 27-35. 

13. Колєснік Т.В., 

Костюченко 



О.Є.Правила 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку  як 

інструмент 

правового 

регулювання 

організації праці 

на підприємствах 

в установах, 

організаціях. 
Економічна 

теорія та право. 

№3 (46)2021. С. 

86-108. 

 

  1.Koliesnik T.V. 

Kostyuchenko O.E. 

Krasytska L.V. 

 Efficiency 

improvement of 

productivity by 

employees’particip

ation in the 

distribution of 

enterprise profit. 

Financial and 

credit activity: 

problems of theory 

and practice. 2018. 

V. 4. № (27). Р. 

476-484. (Web of 

Science)   

   2. Kostyuchenko 

O.E. Koliesnik 

T.V. Bilous Z.V., 

TavolzhanskyiО.V    

Robotization of 

manufacturing 

process: economic 

and social 

problems and legal 



ways of their 

solution .   

Financial and 

credit activity: 

problems of theory 

and practice. 2019. 

V. 3. № (30). Р. 

454-462.  

    (Web of 

Science)    

  3. Inshyn M. І. 

Koliesnik T.V. 

Kovalenko R. I. 

Dashutin I. V. 

PavlichenkoV.M 

European 

standards for the 

protection of  

social rights of 

migrant worces. 

Journal  of  legal,  

ethical and 

regulatory issues.  

2019. V. 22. № 

(6). Р. 1-8. 

 

3) наявність 

виданого 

підручника 

чи 

навчального 

посібника 

(включаючи 

електронні) 

або 

монографії 

(загальним 

обсягом не 

менше 5 

авторських 



аркушів), в 

тому числі 

видані у 

співавторстві 

(обсягом не 

менше 1,5 

авторського 

аркуша на 

кожного 

співавтора): 
1. Колєснік 

Т.В. 

Забезпечення 

дисципліни 

праці в умовах 

ринкової 

економіки: 

теорія та 

практика: 

Монографія. 

Харків : У 

справі, 2017.  

428 с.  

2. Functional 

nature  of legal  

means in the  

implementation 

of social  

facilities of labor 

law. Modern 

researches: 

progress of the 

legislation of 

Ukraine and 

experience of the 

European Union. 

Collective 

monograph. Riga  

Izdevniecība 

“Baltija 

Publishing”, 



2020. P. 2. ( 

Р. 783-800.       

Kolesnik T. V., 

Kostyuchenko O. 

Y.),    

 

5) захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

 

Дисертацію 

на здобуття 

наукового 

ступеня 

доктора 

юридичних 

наук за 

спеціальніст

ю 12.00.05 – 

трудове 

право; право 

соціального 

забезпеченн

я  

за темою:  

«Правовий 

механізм 

забезпеченн

я 

дисципліни 

праці в 

умовах 

ринкової 

економіки» 

захистила 30 

червня 2017 

року у 

спеціалізова

ній вченій 

раді Д 



26.001.46 

Київського 

національно

го 

університету 

імені Тараса 

Шевченка. 

Диплом 

доктора наук  

ДД № 

006987. 

Від 11 

жовтня 

2017р. 

 

6) наукове 

керівництво 

здобувача 

який отримав 

документ про 

присудження 

науквого 

ступеня 

Захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

(доктора 

філософії). 

Білоус З.В. 

Правове 

регулювання 

нагляду і 

контролю за 

дотриманням 

законодавства 

про працю  в 

Україні та 

країнах 

Європейського 



союзу: 

кандидатська 

дисертація за 

спеціальністю 

12.00.05 – 

трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення. 

Захист відбувся  

30 жовтня 

2018р. у 

спеціалізованій 

вченій ради К 

11.737.02 у 

Донецькому 

юридичному 

інституті 

МВС України. 

Диплом 

кандидата 

наук ДК 

№049502. 

Від 18 

грудня 2018 

р. 

 7) участь в 

атестації 

наукових 

кадрів, як 

офіційного 

опонента 

або члена 

постійної 

спеціалізова

ної вченої 

ради, або 

члена не 

менше 

трьох 

разових 

спеціалізова



них вчених 

рад; 
Участь в якості 
офіційного 
опонента: 
1. Денисевич 

Антон 

Юрійович 

«Правове 

регулювання 

оцінки 

професійного 

рівня 

працівників» 

(кандидатська 

дисертація, 

12.00.05 - 

Трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення;  

захист відбувся 

28.03.2018 року

). 
Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.001.46 у 
Київському 
національному 
університеті 
імені Тараса 
Шевченка. 
Участь в якості 
першого 
опонента. 
 
2. Грибан Інна 

Олександрівна 

«Правове 

регулювання 

оплати праці 

суддів в умовах 

євроінтеграції 



України» 

(кандидатська 

дисертація, 

12.00.05 - 

Трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення;  

захист відбувся 

12.06.2018 року

). 

Спеціалізована 

вчена рада Д 

26.001.46 у 

Київському 

національному 

університеті 

імені Тараса 

Шевченка.  

Участь в якості 

першого 

опонента. 
 
3. Яковлєв 

Олександр 

Анатолійович 

«Правові засади 

встановлення 

умов праці за 

трудовим 

законодавством 

України» 

(докторська 

дисертація, 

12.00.05 - 

Трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення;  

захист відбувся 

24.12.2019 року. 
Спеціалізована 



вчена рада 
Д 64.086.03 у 
Національному 
юридичному 
університету 
імені Ярослава 
Мудрого. 
Участь в якості  
третього 
опонента. 
 

Участь у роботі 

спеціалізованих 

вчених рад: 

1. Вчений 

секретар 

спеціалізованої 

вченої ради К 

11.737.02 у 

Донецькому 

державному 

університеті 

внутрішніх 

справ. 

8) виконання 

функцій 

наукового 

керівника або 

відповідальног

о виконавця 

наукової теми 

(проекту), або 

головного 

редактора/чле

на редакційної 

колегії 

наукового 

видання, 

включеного до 

переліку 

наукових 

фахових 

видань 



України, або 

іноземного 

рецензованого 

наукового 

видання; 

1)Член 

редакційної 

колегії 

наукового 

журналу 

«Збірник 

наукових праць 

ХНПУ імені Г. 

С. Сковороди 

(Серія 

«Право») 

занесеного до 

категорії «Б» 

Переліку 

наукових 

фахових видань 

України 

включеного до 

переліку 

фахових видань 

юридичного 

спрямування;    

2)член 

редакційної 

колегії: 

фахового 

наукового 

журналу «Нове 

українське 

право», що 

включений до 

категорії «Б» 

Переліку 

наукових 

фахових видань 

України зі 

спеціальності 



081 Право. 

Наказ МОН від 

19.04.2021 № 

420 (додаток 

3).Засновник: 

Київський 

регіональний 

центр 

Національної 

академії 

правових наук. 

 

12) 

наявність 

апробаційн

их та/або 

науково-

популярних 

та/або 

консультаці

йних 

(дорадчих) 

та/або 

науково-

експертних 

публікаці з 

наукової   

або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю 

не менше 

п’яти 

публікацій; 

1. Колєснік 

Т.В. Окремі 

питання 

забезпечення 

дисципліни 

праці за 

проектом 



Трудового 

кодексу 

України 

Розвиток 

трудового права 

та права 

соціального 

забезпечення: 

теорія і 

практика: VIII 

Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. 

Харків, 5 

жовтня 2018 р.). 

Харків, 2018. С. 

71–74. 

2.Колєснік 

Т.В. Правова 

культура та 

правова 

свідомість 

працівника і 

роботодавця: 

сучасні підходи. 

Політико-

правові 

реформи та 

становлення 

громадянського 

суспільства в 

Україні: матер. 

Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. 

Херсон, 5-6 

жовтня 2018 р.). 

Херсон, 2018. 

С. 48-50. 
  3. Колєснік 

Т.В. 
Запобігання 
мобінгу у 
трудових 
відносинах: 



проблемні 
аспекти. 
Юридична 
практика в 
країнах ЄС та 
в Україні на 
сучасному 
етапі : Міжнар. 
наук.-практ. 
конф.  (м. 
Арад, 25–26 
січня 2019 р.). 
м. Арад, 
Румунія, 2019.   
С. 236–239. 

4. Колєснік 
Т.В. Окремі 
питання захисту 
трудових прав 
працівників у 
Європейському 
суді з прав 
людини. 
Тенденції 
розвитку науки 
трудового права 
та права 
соціального 
забезпечення: 
тези доп. учасн. 
Міжнар. наук.-
практ. конф. 
(м.Київ, 2 
квітня 2019 р.) / 
за ред. д.ю.н., 
проф. М. І. 
Іншина, к.ю.н. І. 
С. Сахарук. 
Київ, 2019. С. 
44-46.  

4..Колєснік 
Т.В. 
Дисциплінарна 
відповідальніст
ь: проблемні 
питання 
сучасного 



виміру. 
Актуальні 
проблеми 
трудового права 
та права 
соціального 
забезпечення: 
матер. Міжнар. 
наук.-практ. 
конф., 
присвяченої 90-
річчю з дня 
народження чл.- 
кор. НАПрН 
України, д-ра 
юрид. наук, 
проф. О.І. 
Процевського. 
(м. Харків, 5 
квітня 2019 р.). 
Харків, 2019.  
С. 77–81. 

5. Колєснік 
Т.В. Гендерна 
нерівність у 
трудових 
правовідносина
х: актуальні 
питання. 
Проблеми 
реалізації прав 
громадян у 
сфері праці та 
соціального 
забезпечення : 
тези доп. та 
наук. повідомл. 
учасн. IX 
Міжнар. 
наук.-практ. 
конф., яка 
присвячена 
50-річчю 
створення 
кафедри 
трудового права 
Національного 



юридичного 
університету ім. 
Ярослава 
Мудрого (м. 
Харків, 11 
жовтня 2019 р.) 
/ за ред. О. М. 
Ярошенка. 
Харків : Право, 
2019.  С. 66–69. 

6. Колєснік 
Т.В. Мотивація 
та 
стимулювання 
працівників 
поліції: 
проблемні 
питання 
сучасного 
виміру.  
Теоретичні та 
практичні 
проблеми 
реалізації норм 
трудового 
законодавства у 
системі 
Національної 
поліції : тези 
доповідей 
учасників І 
Всеукраїнськог
о круглого 
столу. (м. 
Кривий Ріг, 20 
березня 2020 
р.). 

7.Колєснік 
Т.В. 
Дистанційна 
робота: 
проблеми, 
виклики та 
перспективи. 
Актуальні 
проблеми 
приватного та 



публічного 
права : 
матеріали ІІ 
Міжнародної 
науково-
практичної 
інтернет-
конференції 
присвяченої 91-
річчю з дня 
народження 
член-
кореспондента 
НАПрН 
України, 
академіка 
Міжнародної 
кадрової 
академії, 
Заслуженого 
діяча науки 
України, 
доктора 
юридичних 
наук, професора 
Процевського 
О.І. (27 березня 
2020 року).  
Харків, 2020.  
С. 40-43. 

8.Колєснік 
Т.В. Тенденції 
розвитку 
соціально-
трудових 
відносин в 
умовах 
глобалізації. 
Тенденції 
розвитку науки 
трудового права 
та права 
соціального 
забезпечення: 
тези доповідей 
учасників 
міжнародної 



науково-
практичної 
конференції (м. 
Київ, 2 квітня 
2020 р.) / за ред. 
проф. М. І. 
Іншина. Київ: 
ФОП Маслаков 
2020. С. 44-47. 

   9.  Колєснік 

Т.В. Гендерний 

баланс при 

реалізації права 

на працю: 

сучасні виклики 

та перспективи.  
Донецький 

юридичний 

інститут МВС 

України: освітні 

традиції 

перевірені 

часом: 

матеріали  

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Маріуполь 28 

квітня 2021). 

Донецький 

юридичний 

інститут МВС 

України. К.: 

ТОВ «ВАІТЕ». 

С. 195-199. 

10. Колєснік 

Т.В. 
Дерегуляція 

трудових 

відносин нові 

правила та 

виклики. 



Основні 

напрямки 

захисту прав 

громадян 

України та 

соціальний 

захист в умовах 

Євроинтеграції: 

тези доп. та наук 

повідомл. 

учасників Х 

Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. 

Харків, 8 жовтня 

2021 р.) ; за ред 

Ярошенка О.М.  

Харків : Право, 

2020. С. 20-24. 

14) 

керівництво 

студентом, 

який зайняв 

призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнсько

го конкурсу 

студентських 

наукових 

робіт), або 

робота у складі 

організаційног

о 

комітету/журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнсько

го конкурсу 

студентських 



наукових 

робіт), або 

керівництво 

постійно 

діючим 

студентським 

науковим 

гуртком/пробл

емною групою; 

керівництво 

студентом, 

який став 

призером або 

лауреатом 

Міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів та 

проектів, 

робота у складі 

організаційног

о комітету або 

у складі журі 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, 

інших 

культурно-

мистецьких 

проектів; 

керівництво 

студентом, 

який брав 

участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійськ

их іграх, 

Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті 

світу, Європи, 



Європейських 

іграх, етапах 

Кубка світу та 

Європи, 

чемпіонаті 

України; 

виконання 

обов’язків 

тренера, 

помічника 

тренера 

національної 

збірної 

команди 

України з 

видів спорту; 

виконання 

обов’язків 

головного 

секретаря, 

головного 

судді, судді 

міжнародних 

та 

всеукраїнськи

х змагань; 

керівництво 

спортивною 

делегацією; 

робота у складі 

організаційног

о комітету, 

суддівського 

корпусу; 

1.Суддя ІІ 

Всеукраїнських 

судових дебатів 

з Трудового 

права.  

(Київський 

національний 

університет 



імені Тараса 

Шевченка  

(23 листопада 

2018р.)). 

 

2. Керівник 

студентського 

наукового 

гуртка 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

Трудового та 

господарського 

права в 

Україні» 

Державного 

біотехнологічно

го університету. 

3. Член журі 

ХIV міського 

турніру юних 

правознавців 

для учнів 9-11 

класів (9 

жовтня 2021 

року  м. 

Харків). 

 

  19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член 

Громадської 

організації 

«Центр 

правозахисної 

та 

просвітницької 

діяльності 

“Бона Фідес”» 



(посвідчення № 

27 від 

12.09.2021) 

 
       



 

ВІДОМОСТІ  

про наявність науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним  

місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (крім розширення  

провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти)  
 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем 

роботи, мають відповідну освітній програмі _____________ в межах спеціальності 081 Право освітню та/або професійну 

кваліфікацію  

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменуван

ня посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності (заняття) 

за відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням посади та 

строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, 

здобутий, науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер,  дата, ким 

виданий диплом), наявність  публікацій 

у наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 

навчальних  

кредитів (годин) 

підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Колєснік 

Тетяна 

Володимирівна 

Завідувач 

кафедри 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університету  ім. 

Г.С. Сковороди 

2003р.  

Спеціальність 

«Правознавство» 

кваліфікація: 

Кандидат 

юридичних 

наук з 2010 

року. 

Дисертацію на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

кандидата 

    

 

 
Керівництво: Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук (доктора 

філософії). Білоус З.В. Правове регулювання 

нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства про працю  в Україні та 

країнах Європейського союзу: кандидатська 

1.Науково-
педагогічне 
стажування  
«Education in the 
States of the Europen 
Union» Akademie 
HUSPOL 7 - 11 
oktober 2019 (180 
hrs). Registration 
number: CerAkHus 
033/2019 (м. 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових видань 



юриста, 

викладача 

правових 

дисциплін. 

Диплом з 

відзнакою:  

ХА № 21636643. 

 

юридичних наук 

за спеціальністю 

12.00.05 – 

трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення   

за темою: 

«Правове 

регулювання 

пенсійного 

забезпечення за 

вислугу років  

педагогічних 

працівників» 

захистила 1 

лютого 2010  

року у 

спеціалізованій 

вченій раді К 

29.051.10 

Східноукраїнськ

ого  

національного 

університету  

ім. Володимира 

Даля.  Диплом 

кандидата наук 

ДК № 057777. 

Від 14 квітня 

2010 р. 
Доктор 

юридичних 

наук з 2017 

року. 

Дисертацію на 

здобуття 

наукового 

ступеня доктора 

юридичних наук 

дисертація за спеціальністю 12.00.05 – 

трудове право; право соціального 

забезпечення. 

Захист відбувся  30 жовтня 2018р. у 

спеціалізованій вченій ради К 11.737.02 у 

Донецькому юридичному інституті 

МВС України. 

Диплом кандидата наук ДК №049502. 

Від 18 грудня 2018 р. 
Публікації у фахових виданнях України: 

  1. Колєснік Т.В. Застосування заохочення в 

нових умовах ринкової економіки. Науковий 

вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». 

2017. № 5.  т. 1.  С. 154-157. 

  2. Колєснік Т.В. Дисциплінарна 

відповідальність: проблемні аспекти 

застосування. Держава та регіони. Серія: 

Право. 2018. № 1.   С.65-70. 

  3. Колєснік Т.В. Забезпечення дисципліни 

праці за проектом Трудового кодексу 

України. Правовий часопис Донбасу.  2018. 

№3 (64)  С. 61-66. 

  4. Колєснік Т.В. Адаптація європейського 

законодавства у сфері забезпечення 

дисципліни праці до законодавства України.  

Підприємництво, господарство і право.  

2018. №8  С. 78-82. 

  5. Колєснік Т.В. Актуальні питання 

застосування заохочення до працівників у 

сучасних умовах. Наукового віснику 

Ужгородського національного університету. 

Серія: Право. 2018.  № 51.Т.1   С.137-142. 

  6. Колєснік Т.В. Особливості притягнення 

до дисциплінарної відповідальності 

адвокатів. Право і суспільство.  2019.  №1. С. 

54-59. 

  7. Колєснік Т.В. Правові засади 

забезпечення дисципліни праці у країнах із 

розвиненою ринковою економікою. 

Підприємництво, господарство і право.  

2019. №1.  С. 66-70. 

  8. Колєснік Т.В. Застосування спеціальних 

дисциплінарних стягнень до окремої категорії 

Прага,Чеська 
Республіка) 
2. Сертифікат  

від 26 жовтня 

 2019 р.  № 

5ZP211J1DP09 рівня 

В2, який підтверджує 

достатньо високий 

рівень володіння 

іноземною 

(англійською)  

мовою. 
 
  

України, до 

наукометрични

х баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection 

    1. Колєснік 

Т.В. 

Застосування 

заохочення в 

нових умовах 

ринкової 

економіки. 

Науковий 

вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Серія 

«Юридичні 

науки». 2017. 

№ 5.  т. 1.  С. 

154-157. 

  2. Колєснік 

Т.В. 

Дисциплінарна 

відповідальніст

ь: проблемні 

аспекти 

застосування. 

Держава та 

регіони. Серія: 

Право. 2018. № 

1.   С.65-70. 

  3. Колєснік 

Т.В. 

Забезпечення 

дисципліни 

праці за 

проектом 

Трудового 

кодексу 

України. 

Правовий 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf


за спеціальністю 

12.00.05 – 

трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення  

за темою:  

«Правовий 

механізм 

забезпечення 

дисципліни 

праці в умовах 

ринкової 

економіки» 

захистила 30 

червня 2017 року 

у спеціалізованій 

вченій раді Д 

26.001.46 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка. 

Диплом доктора 

наук  ДД № 

006987. 

Від 11 жовтня 

2017р. 

Вчене звання 

доцент кафедри 

правового 

забезпечення 

господарської 

діяльності 

присвоєно 

26 вересня  

2012 р. 

12ДЦ №032435 

 

працівників. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2019.  №1. С. 79-83. 

  9. Колєснік Т.В. Сучасні підходи до 

запобігання мобінгу у трудових відносинах. 

Правовий часопис Донбасу.   2019. №3 (68). 

С. 65-72. 

   10. Колєснік Т.В. Регламентація етичної 

поведінки працівників поліції у сфері 

забезпечення дисципліни праці. Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. 2020.  

№2. С. 81-85. 

    11. Колєснік Т.В. Сучасні підходи до 

забезпечення гендерного балансу під час 

реалізації права на працю. Правовий часопис 

Донбасу. № 4 (73) 2020. С. 53-59. 

12. Колєснік Т.В. Гендерний аудит 

законодавства про працю. 

Правовий часопис Донбасу. № 1 (74) 2021. С. 

27-35. 

13. Колєснік Т.В., Костюченко О.Є.Правила 

внутрішнього трудового розпорядку  як 

інструмент правового регулювання організації 

праці на підприємствах в установах, 

організаціях. Економічна теорія та право. №3 

(46)2021. С. 86-108. 

 

 

Scopus, Web of Science 

  

  1.Koliesnik T.V. Kostyuchenko O.E. Krasytska 

L.V. 

 Efficiency improvement of productivity by 

employees’participation in the distribution of 

enterprise profit. Financial and credit activity: 

problems of theory and practice. 2018. V. 4. № 

(27). Р. 476-484. URL: 

http://fkd.org.ua/article/view/154308/153965  

(Web of Science)   

   2. Kostyuchenko O.E. Koliesnik T.V. Bilous 

Z.V., TavolzhanskyiО.V    Robotization of 

manufacturing process: economic and social 

problems and legal ways of their solution .   

Financial and credit activity: problems of theory 

and practice. 2019. V. 3. № (30). Р. 454-462.  

часопис 

Донбасу.  2018. 

№3 (64)  С. 61-

66. 

  4. Колєснік 

Т.В. Адаптація 

європейського 

законодавства 

у сфері 

забезпечення 

дисципліни 

праці до 

законодавства 

України.  

Підприємницт

во, 

господарство і 

право.  2018. 

№8  С. 78-82. 

  5. Колєснік 

Т.В. Актуальні 

питання 

застосування 

заохочення до 

працівників у 

сучасних 

умовах. 

Наукового 

віснику 

Ужгородського 

національного 

університету. 

Серія: Право. 

2018.  № 51.Т.1   

С.137-142. 

  6. Колєснік 

Т.В. 

Особливості 

притягнення до 

дисциплінарної 

відповідальності 

адвокатів. Право 

і суспільство.  

2019.  №1. С. 54-

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf


Вчене звання 

професор  

кафедри цивільно-

правових дисциплін 

присвоєно 

27 листопада 2019 

р.  

Атестат професора 

видано  

26 лютого 2020 р.  

АП№ 001508 

  URL: 

http://fkd.org.ua/article/view/179847/180782  

  (Web of Science)    

  3. Inshyn M. І. Koliesnik T.V. Kovalenko R. I. 

Dashutin I. V. PavlichenkoV.M European 

standards for the protection of  social rights of 

migrant worces. Journal  of  legal,  ethical and 

regulatory issues.  2019. V. 22. № (6). Р. 1-8. 

URL: 

https://www.abacademies.org/journals/journal-of-

legal-ethical-and-regulatory-issues-home.html 

(Scopus Indexed) 

 

59. 

  7. Колєснік 

Т.В. Правові 

засади 

забезпечення 

дисципліни 

праці у країнах 

із розвиненою 

ринковою 

економікою. 

Підприємницт

во, 

господарство і 

право.  2019. 

№1.  С. 66-70. 

  8. Колєснік 

Т.В. 

Застосування 

спеціальних 

дисциплінарних 

стягнень до 

окремої 

категорії 

працівників. 

Актуальні 

проблеми 

вітчизняної 

юриспруденції. 

2019.  №1. С. 79-

83. 

  9. Колєснік 

Т.В. Сучасні 

підходи до 

запобігання 

мобінгу у 

трудових 

відносинах. 

Правовий 

часопис 

Донбасу.   

2019. №3 (68). 

С. 65-72. 

   10. Колєснік 

Т.В. 



Регламентація 

етичної 

поведінки 

працівників 

поліції у сфері 

забезпечення 

дисципліни 

праці. 

Актуальні 

проблеми 

вітчизняної 

юриспруденції. 

2020.  №2. С. 

81-85. 

    11. Колєснік 

Т.В. Сучасні 

підходи до 

забезпечення 

гендерного 

балансу під час 

реалізації 

права на 

працю. 

Правовий 

часопис 

Донбасу. № 4 

(73) 2020. С. 

53-59. 

12. Колєснік Т.В. 

Гендерний аудит 

законодавства 

про працю. 

Правовий 

часопис Донбасу. 

№ 1 (74) 2021. С. 

27-35. 

13. Колєснік 

Т.В., Костюченко 

О.Є.Правила 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку  як 

інструмент 

правового 



регулювання 

організації праці 

на підприємствах 

в установах, 

організаціях. 
Економічна 

теорія та право. 

№3 (46)2021. С. 

86-108. 

 

  1.Koliesnik T.V. 

Kostyuchenko 

O.E. Krasytska 

L.V. 

 Efficiency 

improvement of 

productivity by 

employees’partici

pation in the 

distribution of 

enterprise profit. 

Financial and 

credit activity: 

problems of 

theory and 

practice. 2018. V. 

4. № (27). Р. 476-

484. (Web of 

Science)   

   2. Kostyuchenko 

O.E. Koliesnik 

T.V. Bilous Z.V., 

TavolzhanskyiО.

V    Robotization 

of manufacturing 

process: economic 

and social 

problems and 

legal ways of their 

solution .   

Financial and 

credit activity: 

problems of 

theory and 



practice. 2019. V. 

3. № (30). Р. 454-

462.  

    (Web of 

Science)    

  3. Inshyn M. І. 

Koliesnik T.V. 

Kovalenko R. I. 

Dashutin I. V. 

PavlichenkoV.

M European 

standards for the 

protection of  

social rights of 

migrant worces. 

Journal  of  

legal,  ethical 

and regulatory 

issues.  2019. V. 

22. № (6). Р. 1-

8. 

 

3) наявність 

виданого 

підручника 

чи 

навчального 

посібника 

(включаючи 

електронні) 

або 

монографії 

(загальним 

обсягом не 

менше 5 

авторських 

аркушів), в 

тому числі 

видані у 

співавторст

ві (обсягом не 

менше 1,5 



авторського 

аркуша на 

кожного 

співавтора): 
 

1.Колєснік Т.В. 

Забезпечення 

дисципліни 

праці в умовах 

ринкової 

економіки: 

теорія та 

практика: 

Монографія. 

Харків : У 

справі, 2017.  

428 с.  

 

2. Functional 

nature  of legal  

means in the  

implementation 

of social  

facilities of 

labor law. 

Modern 

researches: 

progress of the 

legislation of 

Ukraine and 

experience of 

the European 

Union. 

Collective 

monograph. 

Riga  

Izdevniecība 

“Baltija 

Publishing”, 

2020. P. 2. ( 

Р. 783-800.       

Kolesnik T. V., 

Kostyuchenko 



O. Y.),    

 

5) захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

Дисертацію 

на здобуття 

наукового 

ступеня 

доктора 

юридичних 

наук за 

спеціальніс

тю 12.00.05 

– трудове 

право; 

право 

соціального 

забезпеченн

я  

за темою:  

«Правовий 

механізм 

забезпеченн

я 

дисципліни 

праці в 

умовах 

ринкової 

економіки» 

захистила 

30 червня 

2017 року у 

спеціалізова

ній вченій 

раді Д 

26.001.46 

Київського 

національно

го 

університет

у імені 



Тараса 

Шевченка. 

Диплом 

доктора 

наук  ДД № 

006987. 

Від 11 

жовтня 

2017р. 

 

6) наукове 

керівництво 

здобувача який 

отримав 

документ про 

присудження 

науквого 

ступеня 

Захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

(доктора 

філософії). 

Білоус З.В. 

Правове 

регулювання 

нагляду і 

контролю за 

дотриманням 

законодавства 

про працю  в 

Україні та 

країнах 

Європейського 

союзу: 

кандидатська 

дисертація за 

спеціальністю 

12.00.05 – 

трудове право; 

право 



соціального 

забезпечення. 

Захист 

відбувся  30 

жовтня 2018р. 

у 

спеціалізованій 

вченій ради К 

11.737.02 у 

Донецькому 

юридичному 

інституті 

МВС України. 

Диплом 

кандидата 

наук ДК 

№049502. 

Від 18 

грудня 2018 

р. 

 7) участь в 

атестації 

наукових 

кадрів, як 

офіційного 

опонента 

або члена 

постійної 

спеціалізов

аної вченої 

ради, або 

члена не 

менше 

трьох 

разових 

спеціалізов

аних 

вчених рад; 
Участь в якості 
офіційного 
опонента: 
1. Денисевич 

Антон 

Юрійович 



«Правове 

регулювання 

оцінки 

професійного 

рівня 

працівників» 

(кандидатська 

дисертація, 

12.00.05 - 

Трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення;  

захист відбувся 

28.03.2018 рок

у). 
Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.001.46 у 
Київському 
національному 
університеті 
імені Тараса 
Шевченка. 
Участь в якості 
першого 
опонента. 
 
2. Грибан Інна 

Олександрівна 

«Правове 

регулювання 

оплати праці 

суддів в 

умовах 

євроінтеграції 

України» 

(кандидатська 

дисертація, 

12.00.05 - 

Трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення;  

захист відбувся 



12.06.2018 рок

у). 

Спеціалізована 

вчена рада Д 

26.001.46 у 

Київському 

національному 

університеті 

імені Тараса 

Шевченка.  

Участь в якості 

першого 

опонента. 
 
3. Яковлєв 

Олександр 

Анатолійович 

«Правові 

засади 

встановлення 

умов праці за 

трудовим 

законодавство

м України» 

(докторська 

дисертація, 

12.00.05 - 

Трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення;  

захист відбувся 

24.12.2019 рок

у. 
Спеціалізована 
вчена рада 
Д 64.086.03 у 
Національному 
юридичному 
університету 
імені Ярослава 
Мудрого. 
Участь в якості  
третього 
опонента. 



 

Участь у 

роботі 

спеціалізовани

х вчених рад: 

1. Вчений 

секретар 

спеціалізованої 

вченої ради К 

11.737.02 у 

Донецькому 

державному 

університеті 

внутрішніх 

справ. 

8) виконання 

функцій 

наукового 

керівника або 

відповідальног

о виконавця 

наукової теми 

(проекту), або 

головного 

редактора/чле

на редакційної 

колегії 

наукового 

видання, 

включеного до 

переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України, або 

іноземного 

рецензованого 

наукового 

видання; 

1)Член 

редакційної 

колегії 

наукового 

журналу 



«Збірник 

наукових 

праць ХНПУ 

імені Г. С. 

Сковороди 

(Серія 

«Право») 

занесеного до 

категорії «Б» 

Переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України 

включеного до 

переліку 

фахових 

видань 

юридичного 

спрямування;    

2)член 

редакційної 

колегії: 

фахового 

наукового 

журналу 

«Нове 

українське 

право», що 

включений до 

категорії «Б» 

Переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України зі 

спеціальності 

081 Право. 

Наказ МОН 

від 19.04.2021 

№ 420 

(додаток 

3).Засновник: 

Київський 



регіональний 

центр 

Національної 

академії 

правових наук. 

 

12)наявніс

ть 

апробаційн

их та/або 

науково-

популярних 

та/або 

консультац

ійних 

(дорадчих) 

та/або 

науково-

експертних 

публікаці з 

наукової   

або 

професійно

ї 

тематики 

загальною 

кількістю 

не менше 

п’яти 

публікацій; 

1. Колєснік 

Т.В. Окремі 

питання 

забезпечення 

дисципліни 

праці за 

проектом 

Трудового 

кодексу 

України 

Розвиток 

трудового 

права та права 

соціального 



забезпечення: 

теорія і 

практика: VIII 

Міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Харків, 5 

жовтня 2018 

р.). Харків, 

2018. С. 71–74. 

2.Колєснік 

Т.В. Правова 

культура та 

правова 

свідомість 

працівника і 

роботодавця: 

сучасні 

підходи. 

Політико-

правові 

реформи та 

становлення 

громадянськог

о суспільства в 

Україні: матер. 

Всеукр. наук.-

практ. конф. 

(м. Херсон, 5-6 

жовтня 2018 

р.). Херсон, 

2018. С. 48-50. 
  3. Колєснік 

Т.В. 
Запобігання 
мобінгу у 
трудових 
відносинах: 
проблемні 
аспекти. 
Юридична 
практика в 
країнах ЄС та 
в Україні на 
сучасному 
етапі : 



Міжнар. 
наук.-практ. 
конф.  (м. 
Арад, 25–26 
січня 2019 р.). 
м. Арад, 
Румунія, 2019.   
С. 236–239. 

4. Колєснік 
Т.В. Окремі 
питання 
захисту 
трудових прав 
працівників у 
Європейському 
суді з прав 
людини. 
Тенденції 
розвитку науки 
трудового 
права та права 
соціального 
забезпечення: 
тези доп. 
учасн. Міжнар. 
наук.-практ. 
конф. (м.Київ, 
2 квітня 2019 
р.) / за ред. 
д.ю.н., проф. 
М. І. Іншина, 
к.ю.н. І. С. 
Сахарук. Київ, 
2019. С. 44-46.  

5..Колєснік 
Т.В. 
Дисциплінарна 
відповідальніст
ь: проблемні 
питання 
сучасного 
виміру. 
Актуальні 
проблеми 
трудового 
права та права 
соціального 
забезпечення: 
матер. Міжнар. 



наук.-практ. 
конф., 
присвяченої 
90-річчю з дня 
народження 
чл.- кор. 
НАПрН 
України, д-ра 
юрид. наук, 
проф. О.І. 
Процевського. 
(м. Харків, 5 
квітня 2019 р.). 
Харків, 2019.  
С. 77–81. 

6. Колєснік 
Т.В. Гендерна 
нерівність у 
трудових 
правовідносина
х: актуальні 
питання. 
Проблеми 
реалізації прав 
громадян у 
сфері праці та 
соціального 
забезпечення : 
тези доп. та 
наук. повідомл. 
учасн. IX 
Міжнар. 
наук.-практ. 
конф., яка 
присвячена 
50-річчю 
створення 
кафедри 
трудового 
права 
Національного 
юридичного 
університету 
ім. Ярослава 
Мудрого (м. 
Харків, 11 
жовтня 2019 р.) 
/ за ред. О. М. 
Ярошенка. 



Харків : Право, 
2019.  С. 66–69. 

7. Колєснік 
Т.В. Мотивація 
та 
стимулювання 
працівників 
поліції: 
проблемні 
питання 
сучасного 
виміру.  
Теоретичні та 
практичні 
проблеми 
реалізації норм 
трудового 
законодавства 
у системі 
Національної 
поліції : тези 
доповідей 
учасників І 
Всеукраїнськог
о круглого 
столу. (м. 
Кривий Ріг, 20 
березня 2020 
р.). 

8.Колєснік 
Т.В. 
Дистанційна 
робота: 
проблеми, 
виклики та 
перспективи. 
Актуальні 
проблеми 
приватного та 
публічного 
права : 
матеріали ІІ 
Міжнародної 
науково-
практичної 
інтернет-
конференції 
присвяченої 
91-річчю з дня 



народження 
член-
кореспондента 
НАПрН 
України, 
академіка 
Міжнародної 
кадрової 
академії, 
Заслуженого 
діяча науки 
України, 
доктора 
юридичних 
наук, 
професора 
Процевського 
О.І. (27 березня 
2020 року).  
Харків, 2020.  
С. 40-43. 

9.Колєснік 
Т.В. Тенденції 
розвитку 
соціально-
трудових 
відносин в 
умовах 
глобалізації. 
Тенденції 
розвитку науки 
трудового 
права та права 
соціального 
забезпечення: 
тези доповідей 
учасників 
міжнародної 
науково-
практичної 
конференції (м. 
Київ, 2 квітня 
2020 р.) / за 
ред. проф. М. І. 
Іншина. Київ: 
ФОП Маслаков 
2020. С. 44-47. 

   10.  Колєснік 



Т.В. Гендерний 

баланс при 

реалізації 

права на 

працю: сучасні 

виклики та 

перспективи.  
Донецький 

юридичний 

інститут МВС 

України: 

освітні 

традиції 

перевірені 

часом: 

матеріали  

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Маріуполь 28 

квітня 2021). 

Донецький 

юридичний 

інститут МВС 

України. К.: 

ТОВ «ВАІТЕ». 

С. 195-199. 

11. Колєснік 

Т.В. 
Дерегуляція 

трудових 

відносин нові 

правила та 

виклики. 
Основні 

напрямки 

захисту прав 

громадян 

України та 

соціальний 

захист в умовах 

Євроинтеграції

: тези доп. та 



наук повідомл. 

учасників Х 

Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. 

Харків, 8 

жовтня 2021 р.) 

; за ред 

Ярошенка О.М.  

Харків : Право, 

2020. С. 20-24. 

 

14) 

керівництво 

студентом, 

який зайняв 

призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнсько

го конкурсу 

студентських 

наукових 

робіт), або 

робота у 

складі 

організаційног

о 

комітету/жур

і 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнсько

го конкурсу 

студентських 

наукових 

робіт), або 

керівництво 

постійно 

діючим 

студентським 

науковим 



гуртком/пробл

емною групою; 

керівництво 

студентом, 

який став 

призером або 

лауреатом 

Міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів та 

проектів, 

робота у 

складі 

організаційног

о комітету 

або у складі 

журі 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, 

інших 

культурно-

мистецьких 

проектів; 

керівництво 

студентом, 

який брав 

участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійськ

их іграх, 

Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті 

світу, Європи, 

Європейських 

іграх, етапах 

Кубка світу 

та Європи, 

чемпіонаті 

України; 

виконання 



обов’язків 

тренера, 

помічника 

тренера 

національної 

збірної 

команди 

України з видів 

спорту; 

виконання 

обов’язків 

головного 

секретаря, 

головного 

судді, судді 

міжнародних 

та 

всеукраїнських 

змагань; 

керівництво 

спортивною 

делегацією; 

робота у 

складі 

організаційног

о комітету, 

суддівського 

корпусу; 

1.Суддя ІІ 

Всеукраїнськи

х судових 

дебатів з 

Трудового 

права.  

(Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка  

(23 листопада 

2018р.)). 

 

2. Керівник 

студентського 



наукового 

гуртка 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

Трудового та 

господарського 

права в 

Україні» 

Державного 

біотехнологічн

ого 

університету. 

3. Член журі 

ХIV міського 

турніру юних 

правознавців 

для учнів 9-11 

класів (9 

жовтня 2021 

року  м. 

Харків). 

 

  19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член 

Громадської 

організації 

«Центр 

правозахисної 

та 

просвітницької 

діяльності 

“Бона Фідес”» 

(посвідчення 

№ 27 від 

12.09.2021) 

       

       



 

 



 


