План наукових заходів
Національного університету «Одеська юридична академія» (кафедр поза межами м. Одеси)
на період з 01.10.2019 року по 31.12.2020 року
Результат
Міністерства або
Коло учасників
проведення
установи, які є
Організатор
Особа, відповідальна співорганізаторам (цільова аудиторія)
(міжнародний,
заходу
(кафедра,
Дата
та
місце
(науковці, викладачі,
Назва
заходу
№
всеукраїнський,
(видання збірника в
практичні працівники,
факультет, інститут за проведення заходу
и заходу,
(конференція, круглий стіл, (адреса, аудиторія
регіональний,
(П.І.Б., телефон,
п/п науковий семінар тощо)
друкованому вигляді /
студенти тощо)
та/або структурний
проведення)
зарубіжні країни,
університетський
e-mail)
в електронному
і
орієнтовна
підрозділ)
учасники із яких
вигляді, резолюція
тощо)
кількість учасників
беруть участь
тощо)
Рівень заходу

1.

Науковий семінар
«Інноваційні методи та
методики наукових
досліджень у сфері
публічного права»

25 жовтня
2019 р.
КІІВП НУ ОЮА
м. Київ,
Харківське шосе,
210, ауд. 403

університетський

Кафедра
конституційного,
адміністративного Крусян А.Р., 0674861972,
та міжнародного
370235@ukr.net
права КІІВП НУ
ОЮА

Науковці, викладачі,
практичні працівники,
студенти
(20 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
семінару

Науково-педагогічні
працівники, аспіранти,
працівники судових та
правоохоронних
органів, державної
влади та місцевого
самоврядування,
студенти
(50 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

2.

Науково-практичний
круглий стіл «Роль
адвокатури в
забезпеченні законності
на сучасному етапі»

Кафедра
Жовтень 2019 р.
загальнотеоретичної
МІП НУ ОЮА
, конституційної та
м. Миколаїв, вул. університетський
цивілістичної
Генерала
юриспруденції
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА

3.

Науково-практичних
захід, присвячений
обміну досвідом щодо
використання поліграфу
у протидії злочинності

Листопад-грудень
2019 р.
КІІВП НУ ОЮА
м. Київ,
Харківське шосе,
210
Актова зала

4.

Науково-педагогічні
працівники, працівники
Круглий стіл
Кафедра
Листопад 2019 р.
Доцент, к.ю.н.
Адвокат Царюк В.В.,
судових,
«Особливості
загальнотеоретичної
МІП НУ ОЮА
Минькович-Слободяник головний юрист КП
правоохоронних
юридичного супроводу у
, конституційної та
м. Миколаїв, вул. університетський
О.В.
«Миколаївський
органів, державної
державних і
цивілістичної
Генерала
0512-34-01-12
міжнародний
влади та місцевого
комунальних
юриспруденції
Карпенка, буд. 18
mip_cpd@onua.edu.ua
аеропорт»
самоврядування,
підприємствах»
МІП НУ ОЮА
студенти
(50 осіб)

всеукраїнський

Центр
поліграфологічних
досліджень та
тестування, кафедра
криміналістики

ст. викладач
Данильченко О.В.
0512-34-01-12
mip_cpd@onua.edu.ua

Кузьмич Т.А.,
Єлховський І.В.

Адвокат
Жеребцов В.С.

ДБР, НАБУ, СБУ,
Співробітники
Резолюція за
Національна поліція
правоохоронних
результатами
України,
органів, поліграфологи,
проведення
Всеукраїнська
науковці
науковоасоціація
(130 осіб)
практичного заходу
поліграфологів

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

5.

6.

7.

Круглий стіл
«Перспективи
реформування
кримінального закону»

Кафедра
Листопад 2019 р.
кримінального
МІП НУ ОЮА
права та інших
м. Миколаїв, вул. університетський
кримінальноГенерала
правових дисциплін
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА

Громадська
організація
«Всеукраїнська
асоціація
кримінального
права»

2 грудня
Кафедра
Круглий стіл
2019 р.
конституційного,
«Конституційно-правова
КІІВП НУ ОЮА
адміністративного Крусян А.Р., 0674861972,
реформа в Україні:
регіональний
м. Київ,
та міжнародного
370235@ukr.net
сучасні реалії та
Харківське шосе,
права КІІВП НУ
стратегія здійснення»
210, ауд. 403
ОЮА
Конкурс студентських
Доцент кафедри
наукових робіт
Грудень 2019 р.
Кафедра цивільноцивільно-правових
«Гармонізація
ЧЮІ НУ ОЮА
правових дисциплін дисциплін ЧЮІ НУ ОЮА
вітчизняного
м. Чернівці,
університетський
ЧЮІ НУ ОЮА
Факас І.Б.
законодавства у процесі вул. Г. Сковороди,
0507136969
євроінтеграції очима
7
ilonakudrjan@ukr.net
молоді»

8.

Кафедра
Круглий стіл
Грудень 2019 р.
загальнотеоретичної
«Складнощі і
МІП НУ ОЮА
, конституційної та
перспективи юридичного
м. Миколаїв,
університетський
цивілістичної
супроводу
вул. Генерала
юриспруденції
підприємницької
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА
діяльності»

9.

Конкурс наукових робіт Грудень 2019 р.
серед школярів м.
МІП НУ ОЮА
Миколаєва та
м. Миколаїв, вул.
Миколаївської області до
Генерала
Тижня права
Карпенка, буд. 18

10.

Професор, д.ю.н.
Козаченко О.В., (0512)
34-20-91,
mip_kpd@onua.edu.ua

Науково-практичний
семінар
«Сучасні методи
викладання навчальних
публічно-правових
дисциплін»

ст. викладач
Данильченко О.В.
0512-34-01-12
mip_cpd@onua.edu.ua

Адвокат
Шишкін Є.С.

Науково-педагогічні
працівники, працівники
судових та
правоохоронних
органів, державної
влади та місцевого
самоврядування,
студенти
(30 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Науковці, викладачі,
практичні працівники,
студенти
(40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Студенти, викладачі,
науковці
(20-25 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

Науковці, викладачі,
працівники судових та
правоохоронних
органів, державної
влади та місцевого
самоврядування,
студенти
(50 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Кафедра
Доцент, к.ю.н.
загальнотеоретичної Минькович-Слободяник Департамент освіти і
, конституційної та
О.В., доцент, к.ю.н.
науки миколаївської
Школярі
регіональний
цивілістичної
Мазіна О.О.
облдержадміністраці
(50 осіб)
юриспруденції
0512-34-01-12
ї
МІП НУ ОЮА
mip_cpd@onua.edu.ua
Кафедра
14 лютого 2020 р.
конституційного,
Науковці, викладачі,
КІІВП НУ ОЮА
адміністративного Крусян А.Р., 0674861972,
практичні працівники,
м. Київ,
університетський
та міжнародного
370235@ukr.net
студенти
Харківське шосе,
права КІІВП НУ
(20 осіб)
210, ауд. 403
ОЮА

Резолюція за
результатами
проведення
конкурсу
Резолюція за
результатами
проведення
семінару

11.

Кафедра
Березень 2020 р.
загальнотеоретичної
МІП НУ ОЮА
Круглий стіл «Правовий
, конституційної та
м. Миколаїв, вул. університетський
захист брендів в Україні»
цивілістичної
Генерала
юриспруденції
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА

12.

Кафедра
Березень 2020 р.
Круглий стіл «Мова та
кримінального
МІП НУ ОЮА
структура кримінального
права та інших
м. Миколаїв, вул. університетський
закону: проблеми
кримінальноГенерала
оптимізації»
правових дисциплін
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА

13.

Кафедра
Квітень 2020 р.
загальнотеоретичної
МІП НУ ОЮА
, конституційної та
м. Миколаїв, вул. університетський
цивілістичної
Генерала
юриспруденції
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА

14.

Круглий стіл
«Конституційні зміни –
необхідність чи міф?»

Науково-теоретичний
Квітень 2020 р.
круглий стіл
ЧЮІ НУ ОЮА
«Стратегічні напрямки
м. Чернівці, вул. Г.
модернізації діючого
Сковороди, 7
законодавства»

15.

Всеукраїнська науково17 червня 2020 р.
практична конференція
КІІВП НУ ОЮА
до Дня Конституції
м. Київ,
України «Конституційні
Харківське шосе,
норми та шляхи їх
210, ауд. 701
реалізації»

16.

Міжнародна науковопрактична інтернет
конференція «Приватне
право в умовах
глобалізації»

Червень 2020 р.
МІП НУ ОЮА
м. Миколаїв, вул.
Генерала
Карпенка, буд. 18

регіональний

всеукраїнський

всеукраїнський

доцент, к.ю.н.
Мазіна О.О.
0512-34-01-12
mip_cpd@onua.edu.ua

Професор, д.ю.н.
Козаченко О.В.,
(0512) 34-20-91,
mip_kpd@onua.edu.ua

Доцент, к.ю.н. Каплій
О.В.
0512-34-01-12
mip_cpd@onua.edu.ua

Науковці, викладачі,
працівники судових та
правоохоронних
Адвокат
органів, державної
Слободянюк Д.С.
влади та місцевого
самоврядування,
студенти
(30 осіб)
Громадська
Науково-педагогічні
організація
працівники, працівники
«Всеукраїнська
судових та
асоціація
правоохоронних
кримінального
органів, державної
права»,
влади та місцевого
кафедра
самоврядування,
кримінального права
студенти
НУ ОЮА
(30 осіб)
Науковці, викладачі,
працівники судових та
правоохоронних
органів, органів
державної влади,
студенти
(50 осіб)

Доцент Манжосова О.В.
тел.0506959880
Всеукраїнська ГО
alena.manjosova@gmail.c
«Асоціація
Кафедра цивільноom
українських
правових дисциплін
Професор
правників»,
ЧЮІ НУ ОЮА
Латковська Т.А.
ГО «Асоціація
тел. 0506419195
фінансового права»
tamaralatkovska@gmail.co
m
Кафедра
конституційного,
адміністративного Крусян А.Р., 0674861972,
та міжнародного
370235@ukr.net
права КІІВП НУ
ОЮА
Кафедра
Доцент, к.ю.н.
загальнотеоретичної Минькович-Слободяник
, конституційної та
О.В., доцент, к.ю.н.
цивілістичної
Мазіна О.О., доцент,
юриспруденції
к.ю.н. Каплій О.В.
МІП НУ ОЮА
0512-34-01-12

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Науковці, викладачі,
студенти, практичні
працівники.
(25-35 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

Науковці, викладачі,
практичні працівники,
студенти
(50 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

Науковці, викладачі,
працівники судових та
правоохоронних
органів, органів
державної влади та
місцевого

Видання збірника в
електронному
вигляді

mip_cpd@onua.edu.ua

17.

18.

19.

Навчально-методичний
Доцент
семінар
Вересень 2020 р.
Кафедра цивільноВозняковська К.А.
«Концептуальні засади
ЧЮІ НУ ОЮА
правових дисциплін
тел. 0509393895
університетський
підготовки національної м. Чернівці, вул. Г.
ЧЮІ НУ ОЮА
e-mail:
юридичної еліти на
Сковороди, 7
christjachristja@gmail.co
сучасному етапі»
m
23 жовтня
Кафедра
2020 р.
Науково-практичний
конституційного,
КІІВП НУ ОЮА
Крусян А.Р., 0674861972,
семінар «Судово-правова
університетський адміністративного та
м. Київ, Харківське
370235@ukr.net
реформа в Україні»
міжнародного права
шосе, 210,
КІІВП НУ ОЮА
ауд. 403
Завідувач кафедри
цивільно-правових
дисциплін ЧЮІ НУ ОЮА,
доцент Манжосова О.В.
тел.0506959880
alena.manjosova@gmail.co Всеукраїнська ГО
Науково-практичний
Листопад 2020 р.
Кафедра цивільноm
«Асоціація
круглий стіл
ЧЮІ НУ ОЮА
правових дисциплін
Завідувач кафедри
українських
«Актуальні проблеми
регіональний
м. Чернівці, вул. Г.
ЧЮІ НУ ОЮА
конституційного,
правників»,
правозастосування в
Сковороди, 7
адміністративного та
ГО «Асоціація
Україні»
фінансового права ЧЮІ фінансового права»
НУ ОЮА, професор
Латковська Т.А.
тел. 0506419195
tamaralatkovska@gmail.co
m

Круглий стіл
12 грудня
«Громадянське
2020 р.
суспільство в Україні:
КІІВП НУ ОЮА
20.
сучасний стан, виклики та м. Київ, Харківське
тенденції модернізації» шосе, 210, ауд. 403

21.

регіональний

Кафедра
конституційного,
адміністративного та Крусян А.Р., 0674861972,
міжнародного права
370235@ukr.net
КІІВП НУ ОЮА

Науковий студентський
2019-2020 н. р.
Кафедра
Професор, д.ю.н.
семінар «Актуальні
(за графіком)
кримінального права Козаченко О.В., викладач
проблеми кримінального МІП НУ ОЮА
університетський
та інших
Мусиченко О.М.
права та кримінального м. Миколаїв, вул.
кримінально34-20-91,
процесу»
Генерала Карпенка,
правових дисциплін mip_kpd@onua.edu.ua

самоврядування,
студенти
(75 осіб)

Викладачі та науковці
(10-15 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
семінару

Науковці, викладачі,
Резолюція за
практичні працівники,
результатами
студенти
проведення семінару
(20 осіб)

Науковці, викладачі,
студенти, практичні
працівники.
(25-35 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

Резолюція за
результатами
Науковці, викладачі,
проведення круглого
практичні працівники,
столу та оглядова
студенти
стаття в журналі
(30 осіб)
«Юридичний
вісник»
Студенти
(50 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

буд. 18

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
проблеми
МІП НУ ОЮА
адміністративного та
м. Миколаїв, вул.
адміністративного
Генерала Карпенка,
процесуального права».
буд. 18
2019-2020
навчальний рік
Науковий студентський
(за графіком)
семінар «Актуальні
МІП НУ ОЮА
проблеми
Миколаїв, вул.
криміналістики»
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
проблеми запобігання
МІП НУ ОЮА
злочинності та
м. Миколаїв, вул.
виправлення злочинців» Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
навчальний рік
Науковий студентський
(за графіком)
семінар «Проблеми
МІП НУ ОЮА
сучасної юриспруденції» м. Миколаїв, вул.
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
проблеми
МІП НУ ОЮА
загальнотеоретичної
м. Миколаїв, вул.
юриспруденції».
Генерала Карпенка,
буд. 18
Науковий студентський
2019-2020
семінар «Актуальні
навчальний рік
проблеми агарного,
(за графіком)
екологічного, земельного МІП НУ ОЮА
і природноресурсового м. Миколаїв, вул.

МІП НУ ОЮА

Кафедра
кримінального права
та інших
університетський
кримінальноправових дисциплін
МІП НУ ОЮА

Доцент, к.ю.н.,
Ткаля О.В.
34-20-91,
mip_kpd@onua.edu.ua

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
Доцент, к.ю.н. Сидоренко
кримінального права
О.М.
та інших
університетський
34-20-91,
кримінальноmip_kpd@onua.edu.ua
правових дисциплін
МІП НУ ОЮА

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
Доцент, к.ю.н.
загальнотеоретичної,
Минькович-Слободяник
конституційної та
університетський
О.В.
цивілістичної
0512-34-01-12
юриспруденції
mip_cpd@onua.edu.ua
МІП НУ ОЮА

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
Доцент, к.ю.н.
загальнотеоретичної, Минькович-Слободяник
університетський конституційної та
О.В.
цивілістичної
0512-34-01-12
юриспруденції
mip_cpd@onua.edu.ua

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
кримінального права
та інших
університетський
кримінальноправових дисциплін
МІП НУ ОЮА
Кафедра
кримінального права
та інших
університетський
кримінальноправових дисциплін
МІП НУ ОЮА

Ст. викладач, к.ю.н.
Левицький А.О.
34-20-91,
mip_kpd@onua.edu.ua
Ст. викладач, к.ю.н.
Чорнозуб Л.В.,
викладач
Мусиченко О.М.
34-20-91,
mip_kpd@onua.edu.ua

права»

28.

29.

30.

31.

32.

Генерала Карпенка,
буд. 18

2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Теоретичні та
(за графіком)
практичні проблеми
МІП НУ ОЮА
сучасного
м. Миколаїв, вул.
конституціоналізму» Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
навчальний рік
Науковий студентський
(за графіком)
семінар «Проблеми
МІП НУ ОЮА
цивілістики»
м. Миколаїв, вул.
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
проблеми права
МІП НУ ОЮА
інтелектуальної власності м. Миколаїв, вул.
в Україні»
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Проблеми
(за графіком)
реалізації та захисту
МІП НУ ОЮА
особистих немайнових м. Миколаїв, вул.
прав»
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
навчальний рік
Науковий студентський
(за графіком)
семінар «Проблеми
МІП НУ ОЮА
розвитку господарського
м. Миколаїв, вул.
законодавства»
Генерала Карпенка,
буд. 18

МІП НУ ОЮА

Кафедра
загальнотеоретичної,
конституційної та
університетський
цивілістичної
юриспруденції
МІП НУ ОЮА

Доцент, к.ю.н. Каплій
О.В.
0512-34-01-12
mip_cpd@onua.edu.ua

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
загальнотеоретичної, Доцент, к.ю.н. Достдар
конституційної та
Р.М.
університетський
цивілістичної
0512-34-01-12
юриспруденції
mip_cpd@onua.edu.ua
МІП НУ ОЮА

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
загальнотеоретичної,
конституційної та
університетський
цивілістичної
юриспруденції
МІП НУ ОЮА
академія»

Доцент, к.ю.н. Мазіна
О.О.
0512-34-01-12
mip_cpd@onua.edu.ua

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
загальнотеоретичної,
конституційної та
університетський
цивілістичної
юриспруденції
МІП НУ ОЮА

Ст. викладач
Данильченко О.В.
0512-34-01-12
mip_cpd@onua.edu.ua

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
загальнотеоретичної,
Викладач Лазарєва Н.М.
конституційної та
університетський
0512-34-01-12
цивілістичної
mip_cpd@onua.edu.ua
юриспруденції
МІП НУ ОЮА

