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№
п/п

Показник Дані про керівника

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Ждан Микола Дмитрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і 
трудового права імені професора О.І. Процевського

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Козир Валентин Олександрович
3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2019, наказ №58-А від 13.09.2019 р.
4. Курс навчання 3 курс, заочна
5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та дата 

протоколу її затвердження
Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці у трудовому праві, протокол 
№4 від 10 жовтня 2019 р. (протокол кафедри); протокол №7 від 28 жовтня 2019 р. (вчена рада 
університету)

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням (найменування
закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація, номер 
диплому та дата видачі)

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2002 рік, Правознавство; 
кваліфікація «Юрист; викладач правових дисциплін», номер диплома – ХА №18456699 від 2 
червня 2002 р.

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і найменування 
наукової спеціальності, тема дисертації, номер атестату і дата 
видачі

Кандидат юридичних наук, 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення, «Особливості
реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними) працівниками», номер диплома ДК
№ 044059 від 13 грудня 2007 року.

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і найменування наукової
спеціальності, тема дисертації, номер атестату і дата видачі

9. Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, 
номер диплома і дата видачі

Рішенням Атестаційної колегії від 09.11.2010 протокол №3/77-Д присвоєно вчене звання доцента 
кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права. Атестат доцента: 12ДЦ
№023615

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 
WebofScience за напрямом дисертації.

1. Aharon Mkrtchyan Koryun, Tatiana Mikhailovna Yamnenko, Tetiana Georgievna Holovan, Mykola
Dmytrovych Zhdan. Improvement of organizational measures to ensure public security and order during
the mass events by the National Police of Ukraine // Amazonia Investiga, Vol. 9 Núm. 26: 167 – 173.
2.  Kostiantyn  Melnyk,  Felix  Tsesarsky,  Mykola  Zhdan,  Mykhailo  Vlasenko,  Yaroslav  Fatieiev.
DISTANCE  WORK  AND  ITS  SIGNIFICANCE  IN  TERMS  OF  QUARANTINE  RESTRICTIONS
AIMED  AT  PREVENTING  THE  SPREAD  OF  THE  COVID-19  // Journal  of  Legal,  Ethical  and
Regulatory Issues, Volume 24, Special Issue 1, 2021.

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, монографії, 
посібники), що відповідають науковому напряму дисертації 
аспіранта (докторанта) у хронологічному порядку, починаючи 
з останніх.

1. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Правове регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції
/  Шабанов Р.І.,  М.Д. Ждан //  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного
університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.32. – 2020. – С.14-23.
2. Ждан М.Д. Щодо проблеми правового регулювання відсторонення працівника від роботи / М.Д.
Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.
Сковороди «ПРАВО». – Вип.30. – 2019. – С.48-55.
3. Ждан М.Д. Щодо проблем правового регулювання випробування при прийнятті на роботу / М.Д.
Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.
Сковороди «ПРАВО». – Вип.22. – 2014. – С.73-83.



12. Участь  керівника  у  конференціях,  виступи  та  опубліковані
тези,  з  авторською  тематикою  в  рамках  наукового  напряму
аспіранта (докторанта) у хронологічному порядку, починаючи
з останніх.

1. Ждан М.Д. Щодо природи та змісту права на працю в Україні в умовах євроінтеграції // НЮУ 
імені Ярослава Мудрого ( жовтень 2021 р.).
2. Ждан Н.Д. Сущность и содержание права на труд в Украине // Международный научно-
практический семинар «Проблемы в развитии трудовых и гражданско-правовых отношений 
в условиях цифровой трансформации общества» (22 октября 2021 года, г. Минск, Республика 
Беларусь).
3. Ждан М.Д. Щодо сутності та змісту права на працю в умовах євроінтеграції / Сучасний стан 
забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його 
поліпшення : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 червня 
2021 р.). – Харків : Право, 2021. – С.139-142.
4. Ждан М.Д., Рогачов Д.І.  Щодо правового регулювання реалізації права на працю в умовах 
євроінтеграції / Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження 
член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого 
діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). 
– Харків. – С. 81-83.
5.  Ждан М.Д.  Окремі  проблеми реалізації  права  на працю в Україні  в умовах євроінтеграції.  /
Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист : тези доповідей та
наукових повідомлень учасників Х Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.  Харків,  9
жовтня 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – С.153-156.
6. Ждан М.Д. Щодо мети відсторонення працівника від роботи Теоретичні та практичні проблеми
реалізації норм трудового законодавства у системі Національної поліції : тези доповідей учасників
І Всеукраїнського круглого столу (20 березня 2020 р.). – Кривий Ріг. – С. 69-72.
7.  Ждан М.Д.  Щодо підстав  відсторонення працівника від  роботи  //  Проблеми реалізації  прав
громадян у сфері праці та соціального забезпечення :  Тези доповідей та наукових повідомлень
учасників  ІХ  Міжнародної  науково-практичної,  яка  присвячена  50-річчю  створення  кафедри
трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11
жовтня 2019 р.). – Х.: «Право», 2019. – С.166-170.
8.  Ждан  М.Д.  Щодо  деяких  особливостей  правового  регулювання  відсторонення  від  роботи
державних службовців // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення :
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження
член-кореспондента  НАПрН  України,  академіка  Міжнародної  кадрової  академії,  Заслуженого
діяча України, доктора юридичних наук, професора О.І. Процевського (м. Харків, 5 квітня 2019 р.).
– Харків : Юрайт, 2019. – С.460-463.
9. Ждан М.Д. Щодо правового регулювання соціального діалогу в Україні // Актуальні проблеми
трудового  законодавства,  законодавства  про  державну  службу  та  службу  в  правоохоронних
органах : матеріали  VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада
2018 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: ХНУВС, 2018. – С.143-145.
10. Ждан М.Д. Щодо деяких особливостей правового регулювання трудових відносин державних
службовців  //  Тези  доповідей  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Становлення
громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове регулювання». – Дніпропетровськ. – 6-
7 травня 2016 року. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2016. – С.49-51.



13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в рамках 
наукового напряму дисертації аспіранта(докторанта)
(найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

1. Наукове стажування у Балтійській Міжнародній Академії (м. Рига, Латвія), RIGA LEGAL UPGRADE
2018; 17 квітня 2018 р. – 24 квітня 2018 р. Сертифікат №40 від 21.03.2018 р.
2.  Підвищення  кваліфікації  з  27  січня  по  29  січня  2021  року  в  Національному  технічному
університеті  «Харківський  політехнічний  інститут»  (м.  Харків)  прийнявши  участь  у  ХVІII
Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» (15 годин – 0,5 ЕСТS).

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за 
викладачем (з кількістю лекційних годин).

1. Правові основи діяльності адвокатури, 16 год.
2. Юридична аргументація, 20 год.

15. Наукова активність викладача (номер пункту з назвою пункту),
згідно п. 38 «Види і результати професійної діяльності особи за
спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності» Положення про ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності в редакції постанови КМУ 
від 20.06.2021 року № 347

38.1 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях,
що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз,
зокрема Scopus, Web of Science Core Collection
1. Kostiantyn Melnyk, Felix Tsesarsky, Mykola Zhdan, Mykhailo Vlasenko, Yaroslav Fatieiev.
 DISTANCE WORK AND ITS SIGNIFICANCE IN TERMS OF QUARANTINE 
RESTRICTIONS AIMED AT PREVENTING THE SPREAD OF THE COVID-19 // Journal of 
Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 24, Special Issue 1, 2021.
2. Aharon Mkrtchyan Koryun, Tatiana Mikhailovna Yamnenko, Tetiana Georgievna Holovan, 
Mykola Dmytrovych Zhdan. Improvement of organizational measures to ensure public security and 
order during the mass events by the National Police of Ukraine // Amazonia Investiga, Vol. 9 Núm. 26: 
167 – 173.
3. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Договір фінансового лізингу в системі господарсько-правових
 договорів: новели українського законодавства / Шабанов Р.І., М.Д. Ждан // Збірник наукових праць
 Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.33. –
 2021. – С.23 -30..
4. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Правове регулювання реалізації права на працю в умовах 
євроінтеграції  / Шабанов Р.І.,  М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.32. – 2020. – С.14-23.
5. Ждан М.Д. Щодо проблеми правового регулювання відсторонення працівника від роботи / 
М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип. 30. – 2019. – С.48-55.
6. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм 
матеріального та процесуального права / Шабанов Р.І., Ждан М.Д. // Підприємництво, 
господарство і право. - №2. – 2018. – С. 63-67.
7. Ждан М.Д. Адвокат як особа, що відповідає певним кваліфікаційним вимогам / М.Д. Ждан // 
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.27. – 2017. – С.141-149.

38.3 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. Шабанов Р.І., Ждан М.Д., Головань Т.Г. Адвокатура України : навч. посібник; вид. 2-ге, допов. і 
перероб. / Шабанов Р.І., Ждан М.Д., Головань Т.Г. – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 199 с. 



38.4 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три 
найменування
1. Правові основи діяльності адвокатури. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-
модульної системи навчання / Ждан М.Д. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2018. – 72 с.
2. Нотаріат України. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання / 
Ждан М.Д. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2019. – 80 с.
3. Господарське право України Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної 
роботи. / Шабанов Р.І., Ждан М.Д., Мешкова К.О. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. – 76 с.

38.6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня
1. Даниліна Ю.С., «Правове регулювання соціального діалогу в Україні», 2018 р. Диплом 
ДК №049504 від 18 грудня 2018 р.

38.7 участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад
1. Межевська Л.В. «Правове регулювання відсторонення від роботи осіб, які виконують функції 
держави», 2017 р.

38.8 виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 
колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань 
України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах
1. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО», відповідальний секретар.

38.11 наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що 
здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)
1. Наукове консультування Приватного підприємства «ХС ГРУП» на підставі договору № 123 від 
22.06.20021 р. 

38.12 наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти публікацій
1. Ждан М.Д. Щодо природи та змісту права на працю в Україні в умовах євроінтеграції // НЮУ 
імені Ярослава Мудрого ( жовтень 2021 р.).
2. Ждан Н.Д. Сущность и содержание права на труд в Украине // Международный научно-



практический семинар «Проблемы в развитии трудовых и гражданско-правовых отношений 
в условиях цифровой трансформации общества» (22 октября 2021 года, г. Минск, Республика 
Беларусь).
3. Ждан М.Д. Щодо сутності та змісту права на працю в умовах євроінтеграції. / Сучасний стан 
забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його 
поліпшення : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 червня 
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