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Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

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; 
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видання. Національний університет «Одеська юридична академія». 

Івано-Франківськ. 2018. № 2. Т.2. С.41–45. 

Сердюк Н. А. Перспективи розвитку інститутів громадянського 

суспільства в сучасній Україні. Публічне право. Науково-

практичний юридичний журнал. 2018. № 4 (32). С. 48–55.  

Сердюк Н. А. Сучасні завдання національної політики в Україні. 

Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове 

видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». 2018. № 6. С. 77–79.  
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№ 4 (25), Т. 1. С. 77–81.  

Сердюк Н. А. Особливості формування системи громадського 

контролю в сучасних умовах. Часопис Київського університету 

права. Український науково-теоретичний часопис. 2018/4. С. 62–65.  

Сердюк Н. А. Проблеми охорони здоров’я та довголіття. Актуальні 
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Сердюк Н. А. Вплив рівня соціального захисту жінки на 
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Вип. 1. С. 13–20.  
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Сердюк Н. А., Вангородська Г.І. Роль судді у становленні 

української правої системи. Аналітично-порівняльне правознавство. 
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Сердюк Н. А., Вангородська Г.І. Права людини в контексті 
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2)наявність одного патенту на винахід або 
п’яти деклараційних патентів на винахід чи 
корисну модель, включаючи секретні, або наявність 

 



не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію 
авторського права на твір; 

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); 

Сердюк Н.А. Розбудова України як соціальної, правової держави: 

теорія та практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 

2019. 420 с. (25,5 д.а.) 

Сердюк Н. А. Social mentality – the Bases of National Security State 

Security in the Contemporary World: monograph. Krakow: 

Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura. 2019. S. 143-151. 

 

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. Конституційне право України: Методичні рекомендації до 
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ОП Шпак В.Б., 2020. 111 с. 
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2021. 56 с. 

 



5)захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня; 

Сердюк Н. А. Теоретико-правові основи розбудови України як 

соціальної держави [Текст] : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.01 / 

Сердюк Наталія Аркадіївна ; Приват. вищий навч.заклад. Івано-

Франківськ, 2019. 503 арк. – Бібліогр.: арк. 416–503.  диплом: ДД 

№ 009244 від 26.02.2020 р. 

 

6)наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 

 

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. Суходольська Анастасія Андріївна, тема: «Реалізація права на 

свободу переміщення: теоретико-правові засади», подана на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень 

2. Щирба Мар’яна Юріївна, тема: «Правовий статус пацієнтів: 

теоретико-правове дослідження» подана на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. 

 

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 

Член редакційної колегії журналу «Соціологія права». включеного 

до переліку фахових видань України (2016-2020рр.) 

 



видання, що індексується в бібліографічних базах; 

9)робота у складі експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН або у 
складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 
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 або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних 
рад органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, або у складі комісій Державної 
служби якості освіти із здійснення планових 
(позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю); 

 

10)участь у міжнародних наукових та/або 
освітніх проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”; 

 

11)наукове консультування підприємств, 
установ, організацій не менше трьох років, що 
здійснювалося на підставі договору із закладом 
вищої освіти (науковою установою); 

 

12)наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 
та/або науково-експертних публікацій з наукової 
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правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 08 грудня 



або професійної тематики загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій; 
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правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару 
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державотворення. Права людини в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні : зб. наук. пр. за матер. 

круглого столу, Київ, 15 груд. 2017 р. – К. : Київ. ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2018. – С. 70-73 
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Прикарпатський юридичний вісник. Науково-практичне юридичне 

видання. Національний університет «Одеська юридична академія». 

Івано-Франківськ. 2018. № 2. Т.2. С.41–45. 

5. Сердюк Н. А. Рівень розвитку громадянського суспільства як 

показник правової, соціальної держави. Прикарпатський 

юридичний вісник. Науково-практичне юридичне видання. 

Національний університет «Одеська юридична академія». Івано-

Франківськ. 2018. № 4 (25), Т. 1. С. 77–81.  

6. Сердюк Н. А. Проблеми охорони здоров’я та довголіття. 

Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Київ, 29 листопада 2018 р.) [Текст]. Одеса: Фенікс, 2019. 

С. 110–113.  



7. Сердюк Н. А., Чистякова А. К., Пикульська Я. М. Суконник Н. 

А. Права, свободи та законні інтереси внутрішньо переміщених 

осіб в Україні та інших державах світу: питання механізму 

реалізації // Актуальні проблеми державотворення, 

правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару 

(Дніпро, 8 груд. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2019. 336 с.    – С. 283-289  

8. Сердюк Н. А. Духовна зрілість нації, як джерело формування 

громадянського суспільства. Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні: До тижня права 

та 70–ї річниці Загальної декларації прав людини: зб. наук. пр. за 

матер. круглого столу (м. Київ, 14 груд. 2018 р.); редкол.: 

І.А. Грицяк; С.В. Бобровник; С.О. Мосьондз; Т.О. Дідич та ін. К.: 

Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. С. 27–30.  

9. Сердюк Н. А. Сучасні тенденції інноваційного розвитку освіти 

постіндустріальної, інформаційної, соціальної держави // 

Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації 

суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 

28 лютого 2020 року] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 114-

116 

10. Сердюк Н. А., Вангородська Г.І. Науково-технологічні парки – 

якісна урбанізація території в Україні // Будівельне право: теорія 

та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. 

Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. 
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соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали 

«круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки 

України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : 

КНУБА, «Бескиди», 2020. С. 3-8 
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Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: 

постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації. 

Зб. наук. пр. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Київ, 26 лютого 2021 р.) / Мін-во освіти і науки 

України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : 

КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 101-104. 

14. Сердюк Н. А. Правова природа дискреційних повноважень 

суддів в Україні. Питання дискриційних повноважень у 

функціонуванні органів публічної влади: матеріали науково-

практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2021 р.) / Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, ВГО «Асоціація 

українських правників». Київ: «Видавництво Людмила», 2021. С. 

43-48 

15. Сердюк Н. А. Національна культура як ціннісний вектор 

розвитку України. Незалежність України: права людини та 

національна безпека: збірник матеріалів Першої міжнародної 



науковопрактичної конференції (м. Львів, 21 травня 2021 р.) / 

Національний університет «Львівська політехніка»; упоряд. Л. В. 

Ярмол. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. С. 92-94 

16. Сердюк Н. А. Базові цінності українського суспільства як 

орієнтири розвитку конституційного ладу в умовах глобалізації. 

Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду 

державотворення та правотворення : Тези доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 23 червня 

2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. К.: ФОП Кішка І.В. 2021. С. 467-470. 

17. Сердюк Н. А. Соціально-економічні орієнтири модернізації 

конституційного ладу в України. Конституційно-правове 

будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Ужгород, 22 червня 2021 р. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2021. С. 131-137 

 

13)проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім 
дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або керівництво 

Постійно діючий студентський науковий гурток «Актуальні 

проблеми права» (2012-2020 рр.) 

Керівник секції «Конституційне право» у складі Дискусійного 

клубу з права. 

 



постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі міжнародних, 
всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або Всесвітньої 
(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених мистецьких 
конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, 
який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських 
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 організаційного 
комітету, суддівського корпусу; 

15)керівництво школярем, який зайняв призове 
місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 

 



олімпіад з базових навчальних предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного 
центру “Мала академія наук України”; участь у 
журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного 
центру “Мала академія наук України” (крім 
третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) 
рівня); 

16)наявність статусу учасника бойових дій 
(для вищих військових навчальних закладів, 
закладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти); 

 

17)участь у міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки під егідою Організації 
Об’єднаних Націй (для вищих військових 
навчальних закладів, закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18)участь у міжнародних військових 
навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил 
країн — членів НАТО(для вищих військових 
навчальних закладів, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти); 

 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у 1. Голова Київської міської організації «Асоціація українських 

правників». Посвідчення № 48/13 від 01.12.2013 р. 



 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 2. Член Всеукраїнської спілки Виробників будматеріалів. 

Свідоцтво від 01.08.2018 р. 

 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю 
не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності). 

 


