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№ 

з/п 
Показник Відомості про виконання 

1 Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій в періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection, з web-

посиланням на електронний ресурс 

видання 

 

2 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

фахових видань України 

1. Новіков Д.О. Важкий вибір вітчизняного 

трудового права між перегонами на дно та 

збереженням принципу in favorem. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2015. Вип. 4.  

URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1553  

2. Новіков Д.О. Праця в інформаційному 

суспільстві. Право і суспільство. 2015. № 5-2. Ч. 2. 

С. 96-103.  URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1557  

3. Новіков Д.О., Шабанов Р.І. Міжнародний 

колективний договір як джерело  трудового права 

у сфері зайнятості населення. Підприємництво, 

господарство і право, 2017. № 6. С. 73-77. URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1562  

4. Новіков Д.О. Проблема ефективності 

національного трудового права в умовах 

глобалізації. Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка. 2017. № 2. С. 230-238. URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1563  

5. Новіков Д.О. Соціально-правовий зміст 

гарантійної функції матеріальної відповідальності. 

Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС 

Сковороди "Право", 2017. Вип. 26. С. 32-38.  URL: 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1553
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1557
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1562
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1563
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/43


/43  

6. Новіков Д.О., Лук’янчиков О.М. Правові 

аспекти протидії насильству на роботі (мобінгу). 

Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 2. С. 94-

97. URL: http://www.pap.in.ua/2_2019/24.pdf  

7. Novikov D. Historical models and legal regulation 

of health care practive in Kievan Rus. Inter Collegas. 

2014. # 3. P. 56-60. URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1560  

8.  Novikov D. Legal regulation of medical activity in 

Russian Empire by Medical Charter. Inter Collegas. 

2016. # 2. P. 52-56. URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1561  

3 

Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або 

монографії 

1. Правознавство (профільний рівень): підруч. для 

10 кл. закл. загал. серед. освіти / О.М. 

Лук’янчиков, Д.О. Новіков, К.Ю. Карелов, В.Т. 

Машика. Харків. Вид-во «Ранок». 2018. 256 c. 

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 31.05.2018 № 551)) URL: 

https://fliphtml5.com/atdd/vkvo/basic  

2. Новіков Д.О. Індивідуальні трудові спори у 

питаннях і відповідях : навч. посібник / Д.О. 

Новіков, О.М. Лук’янчиков, А.І. Жукова ; Харків. 

нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Харків. 

ХНПУ, 2019. 136 с.  URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2413  

3. Новіков Д.О. Трудове процесуальне право: навч. 

посібник. Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

2017. 129 с. URL: 

https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1

%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B

5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5

%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%BE  

4 Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня  

 

5 

Участь у міжнародних наукових 

проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання «суддя 

міжнародної категорії» 

Участь у дослідженні European Parliament 

resolution of 12 December 2018 on the 

implementation of the EU Association Agreement 

with Ukraine (2017/2283(INI)) URL:  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-

8-2018-0518_EN.pdf   

Підтверджується подякою за участь у дослідженні 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/43
http://www.pap.in.ua/2_2019/24.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1560
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1561
https://fliphtml5.com/atdd/vkvo/basic
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2413
https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0518_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0518_EN.pdf


від European United Left/Nordic Green Left, MEP, 

Committee on International Trade, Committee on 

Constitutional Affairs, Committee on Foreign Affairs 

від 31 January 2019 

6 Проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін  іноземною 

мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 

 

 

7 Робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних 

комісій(підкомісій) з вищої освіти 

МОН 

 

8 Виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

 

9 

Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце ІІІ-ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів, ІІ-

ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів національного 

центру «Мала академія наук 

України»; участь у журі олімпіад чи 

конкурсів «Мала академія наук 

України»  

Програма проведення відбірково-тренувальних 

зборів для підготовки команди Харківської області 

до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства у 2018/2019 навчальному році, 

затверджена Заступником директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації – начальник управління 

освіти і науки, голова оргкомітету ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, 22 лютого 

2019 року. (підготовка школярів за начальним 

курсом «Теорія держави та права», проведення 

контрольних робіт).   

Переможці IV етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства: І місце – Резнік Марія, 

учениця КЗ «Харківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 49 імені Харківських дивізій» 

Харківської міської ради Харківської області; 

Русецький Олександр, учень Харківської гімназії 

№ 47 Харківської міської ради Харківської 

області; ІІ місце – Кравчук Марія, учениця 

Харківського приватного навчально-виховного 



комплексу «Вересень» Харківської міської ради 

Харківської області; Рубежов Богдан, учень 

Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 139 Харківської міської ради Харківської 

області; Ольховський Родіон, учень Харківської 

гімназії № 144 Харківської міської ради 

Харківської області; ІІІ місце – Павлюк Олексій, 

учень Харківської гімназії № 6 «Маріїнська 

гімназія» Харківської міської ради Харківської 

області.  URL: 

http://izvestia.kharkov.ua/content/documents/12971/1

297051/files/spisokstipendatv-prezidenta-ukrani-

2018_2019-2.pdf  

10 Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи) філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника 

 

11 Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

 

 

 

 

12 Наявність не менше п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення  

 

13 

Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

з курсу Охорона праці у професії юриста / Новіков 

Д.О. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2016. – 62 

с.  

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

з курсу Правові проблеми оплати праці для 

студентів юридичного факультету / Новіков Д.О. – 

Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2016. – 71 c.  

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

з курсу Трудове процесуальне право для студентів 

юридичного факультету / Новіков Д.О. – Х.: 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2016. – 86 с. 

14 Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

 

http://izvestia.kharkov.ua/content/documents/12971/1297051/files/spisokstipendatv-prezidenta-ukrani-2018_2019-2.pdf
http://izvestia.kharkov.ua/content/documents/12971/1297051/files/spisokstipendatv-prezidenta-ukrani-2018_2019-2.pdf
http://izvestia.kharkov.ua/content/documents/12971/1297051/files/spisokstipendatv-prezidenta-ukrani-2018_2019-2.pdf


(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів. Робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі Міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубку 

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 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

15 

Наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій  

1. Новіков Д.О. Изнасилование и гендерное 

равенство: взгляд юриста-феминиста. Журнал 

«Спільне». URL: https://commons.com.ua/uk/o-

novom-ponimanii-iznasilovaniya/  

2. Новіков Д.О. Що не так із реформами в Україні. 

Журнал «Спільне». URL: 

https://commons.com.ua/uk/sho-ne-tak-z-reformami-

v-ukrayini/   

3. Новіков Д.О. Робітничий клас в Україні: 

сучасний стан і можливості для протесту. Журнал 

«Спільне». URL: 

https://commons.com.ua/uk/ukrayinske-robitnictvo/   

4.  Новіков Д.О. Три фантоми українського 

трудового права. Журнал «Спільне». URL: 

https://commons.com.ua/uk/o-novom-ponimanii-iznasilovaniya/
https://commons.com.ua/uk/o-novom-ponimanii-iznasilovaniya/
https://commons.com.ua/uk/sho-ne-tak-z-reformami-v-ukrayini/
https://commons.com.ua/uk/sho-ne-tak-z-reformami-v-ukrayini/
https://commons.com.ua/uk/ukrayinske-robitnictvo/


https://commons.com.ua/uk/tri-fantomi-ukrayinskogo-

trudovogo-prava/  

5.  Новіков Д.О. Цифрові технології на сторожі 

інтересів роботодавця за проектом Трудового 

кодексу України. Журнал «Спільне».  URL: 

https://commons.com.ua/uk/cifrovi-tehnologiyi-na-

storozhi-interesiv-robotodavcya/  

6. Новіков Д.О. Трудовий кодекс: компроміс 

можливий? Журнал «Спільне». URL: 

https://commons.com.ua/uk/trudovij-kodeks/  

7.  Новіков Д.О. Мобінг поза законом: як 

протидіяти насильству на роботі. Журнал 
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1225 від 29 жовтня 2018 року.  
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17 Досвід практичної роботи за 
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підприємств, організацій протягом не 
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19 Індекс цитування в Google Scholar 34; h-індекс 3 
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