План наукових заходів
Національного університету «Одеська юридична академія»
на період з 01.10.2019 року по 31.12.2020 року
Рівень заходу
Назва заходу

Дата та місце

№
(конференція, круглий стіл, (адреса, аудиторія
п/п науковий семінар тощо)
проведення)

1.

2.

3.

4.

5.

(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний,
університетський
тощо)

Результат
Міністерства або
Коло учасників
проведення
установи, які є
аудиторія)
Організатор
Особа, відповідальна співорганізаторам (цільова
заходу
(науковці, викладачі,
(кафедра, факультет,
за проведення заходу
(видання збірника в
практичні працівники,
и заходу,
інститут та/або
(П.І.Б., телефон,
друкованому вигляді /
студенти тощо)
структурний
зарубіжні країни,
e-mail)
в електронному
підрозділ)
і
орієнтовна
учасники із яких
вигляді, резолюція
кількість учасників
беруть участь
тощо)

18 жовтня 2019 р.
Кафедра організації
НУ ОЮА
судових,
вул. Кленова, 8
університетський
правоохоронних
Музей рідкісної
органів та
книги
адвокатури
19-20 жовтня
Міжнародний фестиваль
2019 р.
Кафедра соціології
з арт-терапії
НУ ОЮА
міжнародний
та психології
«АРТ-практик»
вул. Академічна, 2
Актова зала

Круглий стіл «Актуальні
проблеми судовоправової реформи»

Зав.каф., д.ю.н., доц.
Бакаянова Н.М.,
тел. (0482) 636406,
e-mail: kafedra_spo@
onua.edu.ua,
Лефтеров В.О.,
Третьякова Т.М.,
Лісовенко А.Ф.
sociology1@onua.edu.ua
050-220-01-17

Студенти, аспіранти,
науковці, адвокати,
Видання збірника в
судді, працівники
електронному
правоохоронних органів
вигляді
(40-50 осіб)
ГО
«Східноукраїнська
асоціація арттерапії»

Науковці, викладачі,
практичні працівники,
студенти
(150 осіб).

Факультет
української філології
24 жовтня 2019 р.
Науково-методичний
Мамич М.В.
та журналістики
НУ ОЮА
Кафедра прикладної
Науковці
семінар «Медіатизація
університетський
050 336 80 76
Кам’янецьАкадемічна 9,
лінгвістики
(100-120 осіб)
юридичної інформації»
miroslavamiros@ukr.net
Подільського
ауд. 32
національного ун-ту
ім. Івана Огієнка
25 жовтня
Кафедра
Науковий семінар
2019 р.
конституційного,
Науковці, викладачі,
«Інноваційні методи та
КІІВП НУ ОЮА
адміністративного Крусян А.Р., 0674861972,
практичні працівники,
методики наукових
університетський
м. Київ,
та міжнародного
370235@ukr.net
студенти
досліджень у сфері
Харківське шосе,
права КІІВП НУ
(20 осіб)
публічного права»
210, ауд. 403
ОЮА
25-27 жовтня
2019 р.
Проф. Кузнєцова Т.В.
Студенти, школярі,
НУ ОЮА
+38(050) 916-42-67
Управління
спікери, викладачі,
IX Міжнародний
вул. Академічна,
Кафедра
arnautova.tv@gmail.com Верховного комісара
представники
фестиваль соціальної
міжнародний
7б; ауд. 5у
журналістики
Ст. викл. Писаренко Л.М. з прав людини ООН;
громадських
реклами «Інший погляд»
PMA Odessa Hub
+38(050) 416-16-02
Німеччина, Польща організацій, журналісти
вул. Фонтанська
pisarenko0906@gmail.com
(100 осіб)
дорога 3

Резолюція за
результатами
проведення
фестивалю

Видання наукової
статті у збірнику

Резолюція за
результатами
проведення
семінару

Резолюція за
результатами
проведення
фестивалю

1

6.

7.

28 жовтня 2019 р.
НУ ОЮА
Осіння школа науковця- вул. Академічна, 2
університетський
2019
Читальний зал
Наукової
бібліотеки

Семінар з міжнародного 29 жовтня 2019 р.
інвестиційного права
НУ ОЮА
Кафедра
«Досвід США у
вул. Фонтанська університетський
міжнародного та
правовому регулюванні
дорого, 23
європейського права
інвестиційної діяльності»
ауд. 113
Кафедра
Жовтень 2019 р.
загальнотеоретичної
МІП НУ ОЮА
, конституційної та
м. Миколаїв, вул. університетський
цивілістичної
Генерала
юриспруденції
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА

8.

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

9.

Круглий стіл
1 листопада
«Обговорення змін в
2019 р.
Загальній частині
НУ ОЮА
університетський
Кримінального кодексу вул. Академічна, 2
України»
ауд.508

10.

Іванійчук Таісія Юріївна
taisiia.ivaniichuk@onua.ed
u.ua
+380939063195
Наукова бібліотека
Зубченко Надія Ігорівна
n.zubchenko@onua.edu.u
a
+380978502202

Lex bibliothecam et ars
bibliothecam:
periculum est in mora

4 листопада 2019 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги

міжнародний

6 листопада
2019 р.
Брейн-ринг для студентів
НУ ОЮА
університетський
11.
ФЦГЮ
вул. Академічна, 9
ауд. 34
8 листопада
2019 р.
Конкурс наукових робіт
НУ ОЮА
ім. М.П. Орзіха
міжнародний
12.
вул. Фонтанська
«Людський вимір права»
дорога, 23
Зала засідань

Кацин М. Ю.
+380503336677
mykhailo.katsyn@
onua.edu.ua

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

Зав. каф.кримінального
права Стрельцов Є. Л.
(+380674853588,
e-mail:
streltsov@onua.edu.uа)
Іванійчук Таісія Юріївна
taisiia.ivaniichuk@onua.ed
u.ua
Наукова бібліотека
+380939063195
Зубченко Надія Ігорівна
n.zubchenko@onua.edu.ua
+380978502202
Кафедра
кримінального
права

Науковці, викладачі,
аспіранти,
Бібліотекарі
(15-20 осіб)

Збірка презентацій
Осінньої школи
науковця-2019
(електронний
ресурс, розміщений
в репозитарії
НУ «ОЮА»)

професор
Колумбійського
університету
Г. Берманн

Науковці, викладачі
(20 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Адвокат
Жеребцов В.С.

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

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Викладачі, аспіранти,
молоді вчені, студенти
(30 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Науковці, викладачі,
аспіранти,
бібліотекари
(30-40 осіб)

Видання збірника тез
конференції з
присвоєнням ISBN,
DOI

СНТ ФЦГЮ,
кафедри

Плачков М.Х.
0939930877
plachkov@onua.edu.ua

Студенти
(40-50 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення брейнрингу

САФ, кафедра
конституційного
права, СНТ

Олькіна О.В.
(0932829013,
lolkina@ukr.net)
Батан Ю.Д.
(098 664 47 00,
yu.d.batan@gmail.com)

Аспіранти, студенти
(40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
конкурсу

2

вченої ради

Наукова конференція
«Рекодифікація
цивільного
законодавства і системи
13.
права України в
контексті
євроінтеграційних
процесів»
Академічний Брейн-ринг
«Знавці Конституції» на
14.
Кубок Президента
НУ «ОЮА»
Науково-практична
конференція молодих
15. вчених «Сучасні виклики
міжнародної
журналістики»

16.

Круглий стіл
«Проблематика
публічних закупівель»

17.

III Всеукраїнська
науково-практична
міждисциплінарна
конференція «Паралелі
та контрасти: мова,
право, комунікація»

8-9 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
вул. Фонтанська
дорога, 23
Зала засідань
вченої ради
9 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
Академічна, 7а
ауд. 6
11 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
Академічна, 7б
ауд. 5у

всеукраїнський

Кафедра цивільного
права, кафедра
права
інтелектуальної
власності та
корпоративного
права

Д.ю.н..,проф..
Харитонов Є.О.
Д.ю.н..,проф..
Харитонова О.І.
Спасова К.І.
0975318057
civillaw@onua.edu.ua

університетський

СНТ, кафедра
конституційного
права

університетський

Кафедра
журналістики

15 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
університетський
вул. Академічна, 9
ауд. 34
15 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги

15 листопада
IX Міжнародна науково2019 р.
практична конференція
НУ ОЮА
18. «Адвокатура: минуле,
Актова зала, Зала
сучасність, майбутнє»
засідань вченої

всеукраїнський

міжнародний

Центр спортивного
права при НДІ
приватного права;
Хмельницький
університет
управління та права;
ДВНЗ
«Ужгородський
національний
університет»; МГУ

Науковці, викладачі,
практики, аспіранти,
студенти
(80-100 осіб)

Видання збірника в
друкованому та
електронному
вигляді

Панасюк В.М.
(0679743582,
vn00@rambler.ru)
Батан Ю.Д. (0986644700,
yu.d.batan@gmail.com)

Студенти
(40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення брейнрингу

Доц. Колкутіна В.В.
+38(097) 274-65-86
kolkutinav@ukr.net

Студенти, викладачі,
журналісти
(40 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

Студенти, аспіранти,
молоді вчені та
викладачі
(30-50 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Науковці, викладачі,
аспіранти
(100 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді

Студенти, аспіранти,
молоді вчені,
науковці,
адвокати
(200-250 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді

доцент Зятіна Д.В.
0665340782
Кафедра
ziatina.dina@gmail.com,
господарського
доцент Гофман О.Р.
права і процесу
0509202118
lawhofmanoleksandr@gma
il.com
проф. Петлюченко Н.В.
067 80 48 480
(natalja.petljutschenko@on
Кафедра іноземних
ua.edu.ua)
мов № 2
доц. Ладиненко А.П.
067 708 49 99
(ladinenko_albina@onua.e
du.ua)
ФА, кафедра
зав.каф., д.ю.н., доц.
Національна
організації судових,
Бакаянова Н.М.,
асоціація адвокатів
правоохоронних
(0482) 636406,
України,
органів та
kafedra_spo@
США, Франція,
адвокатури
onua.edu.ua,
ФРН,

3

ради,
Музей рідкісної
книги

19.

20.

IV Одеський
регіональний турнір
серед школярів з
правознавства

15 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
вул. Академічна, 2
Актова зала

Воркшоп «ICT and EU
Engagement with civil
society in the European
Neighbourhood»

16-17 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги

декан ФА, к.ю.н., доц.
Хижняк Є. С.,
(048) 7168731,
dekanat.fa@onua.edu.ua,

регіональний

міжнародний

ФЦГЮ

Кафедра
журналістики

Московчук Д.О.
0962394518

Ірландія,
Марокко

Головне
територіальне
управління юстиції в
Одеській області

Jean Monet
Programme of the EU;
Університет
Проф. Маляренко Т.А.
Бірмінгему,
+38(050) 620-16-15
Великобританія;
tmalyarenko@onua.edu.ua
Український
інститут з кризового
менеджменту

Диспут, присвячений
Міжнародному дню
21 листопада
Проф.Єременко О.М.
філософа «Правда та
2019 р.
М.т.099-2787571
істина в епоху
НУ ОЮА
університетський Кафедра філософії
e-mail:
21.
постмодерну: від правди вул. Академічна, 2
alyeremenko@gmail.
до пост-правди, від
ауд 312
com
істини до постістини»
Дистанційна
Кафедра
всеукраїнська науковокриміналістики,
22 листопада
Тіщенко В.В., Гресь
практична конференція
кафедра
2019 р.
всеукраїнський
Ю.О. (0630596959),
22.
«Сучасні проблеми
кримінології та
(заочно)
Аркуша Л.І., Марчук А.І.
боротьби зі злочинністю
кримінальнота шляхи їх вирішення»
виконавчого права
Міжнародна науковопрактична конференція
Бігняк О.В.
22 листопада
«Проблеми
+380503951518
2019 р.
міжнародного права та
Кафедра
department.point@
НУ ОЮА
міжнародного
міжнародний
міжнародного та
ukr.net
23.
вул. Кленова, 8
приватного права:
європейського права
Акіменко Ю.Ю.
Музей рідкісної
глобальні та регіональні
+380930198471
книги
виклики та сценарії
yuliyaorama@gmail.com
розвитку»
29 листопада
Круглий стіл «Статут
Доц.Єфремова Н.В.
2019 р.
Великого князівства
Кафедра історії
efremova_natalia1970@uk
НУ ОЮА
всеукраїнський
24. Литовського 1529 р. та
держави і права
r.net
вул. Кленова, 8
його значення»
0672672764
Музей рідкісної

Школярі 11-х класів
(200-300 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення турніру

Представники
громадянського
суспільства, державні
службовці, викладачі
(30 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
воркшопу

Викладачі, студенти
(30-40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення диспуту

Науковці, викладачі,
практичні працівники,
студенти
(70-80 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

Науковці, викладачі
(50 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
конференції

Науковці, викладачі
(40 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

4

книги

Всеукраїнська
конференція
25. «Морське право України:
становлення та сучасний
розвиток»

26.

27.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Кібербезпека в
сучасному світі:
актуальні виклики»

Конкурс поетичного
перекладу «Art of the
Word»

29 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги
29 листопада
2019 р.
НУ ОЮА
Фонтанська
дорога, 23
Зала засідань
вченої ради
Листопад 2019 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги

всеукраїнський

всеукраїнський

університетський

Аверочкіна Т.В.
Кафедра морського
(096) 361-39-75
та митного права tetianaaverochkina@gmail.
com

Науковці, викладачі,
практичні працівники,
студенти
(15-20 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
конференції

ФКІТ

Дикий О.В.,
+380971822959,
olegdykyj@gmail.com

Студенти, викладачі,
практичні працівники
(150-200 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді

Кафедра іноземних
мов №1

Зав. каф. іноземних мов
№1 Юлінецька Ю.В.,
викладач кафедри іноз.
мов Капінус О.Л.
Foreign_dept@
onua.edu.ua

Студенти
(80 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
конкурсу

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
28.
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)
Науково-педагогічні
працівники, працівники
Кафедра
Громадська
Листопад 2019 р.
Професор, д.ю.н.
судових та
Круглий стіл
кримінального
організація
МІП НУ ОЮА
Козаченко О.В., (0512)
правоохоронних
«Перспективи
права та інших
«Всеукраїнська
м. Миколаїв, вул. університетський
34-20-91,
органів, державної
29.
реформування
кримінальноасоціація
Генерала
mip_kpd@onua.edu.ua
влади та місцевого
кримінального закону»
правових дисциплін
кримінального
Карпенка, буд. 18
самоврядування,
МІП НУ ОЮА
права»
студенти
(30 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу
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Листопад-грудень
2019 р.
КІІВП НУ ОЮА
м. Київ,
Харківське шосе,
210
Актова зала
2 грудня
Круглий стіл
2019 р.
«Конституційно-правова
КІІВП НУ ОЮА
реформа в Україні:
31.
м. Київ,
сучасні реалії та
Харківське шосе,
стратегія здійснення»
210, аудиторія 403
Науково-практична
конференція
6 грудня
«Рекодифікація
2019 р.
32.
договірного права в
(заочно)
умовах інтеграційного
розвитку України»
Науково-практичних
захід, присвячений
30. обміну досвідом щодо
використання поліграфу
у протидії злочинності

33.

III Брейн-ринг з права
для школярів м. Одеса
«Res Romae»

35.

регіональний

всеукраїнський

6 грудня 2019 р.
НУ ОЮА
університетський
вул. Академічна, 9
ауд. 34

11-15 грудня 2019
Міжнародна зимова
р.
школа «Ukraine-EU
НУ ОЮА
34. Strategic Partnership in the
вул. Академічна, 2
Cyber Space»
ауд. 312
Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція ім. Ю.С.
Червоного «Цивільне
судочинство у світлі
судової реформи в
Україні»

міжнародний

13 грудня
2019 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги

Міжнародна конференція
17 грудня 2019 р.
студентів, аспірантів та
НУ ОЮА
36. молодих вчених «Захист вул. Академічна, 2
прав дітей та молоді:
Актова зала
Україна та світ»

Центр
поліграфологічних
досліджень та
тестування, кафедра
криміналістики

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

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

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Кафедра цивільного
права

Харитонов Є.О.
Цибульська О.Ю.
0959395043
civillaw@onua.edu.ua

Науковці, викладачі,
практики, аспіранти,
студенти
(100-120 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді та
електронному
вигляді

СНТ ФЦГЮ

Плачков М.Х.
0939930877
plachkov@onua.edu.ua

Школярі
(50-60 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення брейнрингу

Jean Monet
Programme of the EU;
Університет
Проф. Маляренко Т.А.
Бірмінгему,
+38(050) 620-16-15
Великобританія;
tmalyarenko@onua.edu.ua
Український
інститут з кризового
менеджменту

Представники
громадянського
суспільства, державні
службовці, викладачі
(30 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення школи

доцент, к.ю.н., Апалькова І.С.;
0967295490
inna.tsilynko@gmail.com

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

Видання збірника в
електронному
вигляді

Кафедра трудового
проф. Чанишева Г.І.
права та права
galina.chanysheva@onua.
соціального
edu.ua
забезпечення,
кафедра аграрного,
(775-05-33)
земельного та

Студенти, аспіранти,
молоді вчені, школярі
(100-120 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді

міжнародний

Кафедра
журналістики

всеукраїнський

Кафедра цивільного
процесу

міжнародний

Кузьмич Т.А.,
Єлховський І.В.

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

Круглий стіл «Розвиток
інституту адвокатського
розслідування
37.
кримінального
провадження»
Науково-практична
конференція
«Шерешевські читання:
Інтеграція вітчизняного
38. законодавства у галузі
охорони і захисту прав
інтелектуальної
власності в мережі
Інтернет»

39.

Інтернет-конференція
«Концепт сучасної
держави»

19 грудня 2019 р.
НУ ОЮА
вул. Академічна, 2 університетський
ауд. 603
15.00

Кафедра
кримінального
процесу

Малахова О.В.
(066)1628097
umenh@gmail.com

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

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Д.ю.н.,проф..
Харитонов Є.О.
Д.ю.н.,проф..
Харитонова О.І.
Цибульська О.Ю.
0959395043
civillaw@onua.edu.ua

Науковці, викладачі,
практики, аспіранти,
студенти
(100-120 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді та
електронному
вигляді

к.ю.н., доцент, доцент
Рязанов М.Ю.

19 грудня 2019 р.
вул. Академічна, 2
ауд. 401

всеукраїнський

Кафедра цивільного
права,
кафедра права
інтелектуальної
власності та
корпоративного
права

24 грудня 2019 р.
(заочно)

міжнародний

Кафедра
загальнотеоретичної
юриспруденції

Відкрита першість зі
знання правової
Грудень 2019 р.
англійської та німецької
НУ ОЮА
Кафедра іноземних
40. мов «Іноземна мова та вул. Академічна, 9 університетський
мов № 1
юридична кар’єра»
ауд. 70
(олімпіада)
Круглий стіл
«Трансформація
Грудень 2019 р.
інститутів
НУ ОЮА
Кафедра політичних
регіональний
41.
громадянського
вул. Академічна, 2
теорій
суспільства в процесі
ауд.404
демократизації»
«Міжкафедральний
семінар Сучасні виклики
розвитку українського
Грудень 2019 р.
Кафедра соціології
суспільства:
НУ ОЮА
та психології,
університетській
42.
філософський,
вул. Академічна, 9
кафедри політології,
політологічний та
ауд. 29
кафедра філософії
соціально-психологічний
виміри»

Зав. каф. іноземних мов
№ 1 Юлінецька Ю. В. ст.
викладачі Гроза І. М.
Бабій О.Ю., Георгієвська
К.В., Гусейнова К.С.
Foreign_dept@onua.edu.ua
д.і.н., професор
Кормич Л. Л.,
к.політ.н., доцент
Милосердна І.М.
719-88-07
aul513@ukr.net
д.психол.н., професор
Лефтеров В.О.,
Мельніков А.С.
sociology1@onua.edu.ua
(048) 719-62-18
050-220-01-17
063-648-74-01

Науковці, викладачі,
Видання збірника в
молоді вчені, аспіранти
електронному
(30 осіб)
вигляді

Британська рада в
Україні, мовні
центри м. Одеса

Студенти
(200 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
олімпіади

Викладачі, науковці
(50 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Викладачі, студенти
(50 осіб)

Видання матеріалів
семінару
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Кафедра
Круглий стіл
Грудень 2019 р.
загальнотеоретичної
«Складнощі і
МІП НУ ОЮА
, конституційної та
перспективи юридичного
м. Миколаїв, вул. університетський
цивілістичної
43.
супроводу
Генерала
юриспруденції
підприємницької
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА
діяльності»

46.

47.

48.

49.

Адвокат
Шишкін Є.С.

Кафедра
Доцент, к.ю.н.
загальнотеоретичної Минькович-Слободяник Департамент освіти і
, конституційної та
О.В., доцент, к.ю.н.
науки миколаївської
Школярі
обласний
цивілістичної
Мазіна О.О.
облдержадміністраці
(50 осіб)
юриспруденції
0512-34-01-12
ї
МІП НУ ОЮА
mip_cpd@onua.edu.ua
Науково-практичний
Кафедра
14 лютого 2020 р.
семінар
конституційного,
Науковці, викладачі,
КІІВП НУ ОЮА
«Сучасні методи
адміністративного Крусян А.Р., 0674861972,
практичні працівники,
м. Київ,
університетський
викладання навчальних
та міжнародного
370235@ukr.net
студенти
Харківське шосе,
публічно-правових
права КІІВП НУ
(20 осіб)
210, аудиторія 403
дисциплін»
ОЮА
Міністерство
Круглий стіл «Основні
Лютий
доц. Тарасенко В.С.
соціальної політики
тенденції розвитку
2020 р.
Кафедра трудового
vi-ta@ukr.net
України,
трудового законодавства
НУ ОЮА
права та права
(0953915555)
Викладачі, аспіранти
університетський
Департамент праці
в умовах
вул. Рішельєвська,
соціального
доц. Щукін О.С.
(50 осіб)
та соціальної
євроінтеграційних
28
забезпечення
jurist@ya.ua
політики Одеської
процесів»
ауд. 1001
(050-416-43-41)
міської ради.
к. ю. н., доцент кафедри
2 березня 2020 р.
цивільного процесу
Міні Брейн-ринг
НУ ОЮА
Студенти
університетський
ФМПВ
Полюк Ю. І.
«Знавці Конституції» вул. Академічна, 2
(30-60 осіб)
0971673699
ауд.306
julia.poliuk@gmail.com
13 березня 2020 р.
Доценти Гавриш Н.С.
Науковці, викладачі,
Круглий стіл з
НУ ОЮА
Кафедра аграрного,
natahavrysh@gmail.com,
практичні працівники,
проблемних питань
вул. Академічна, 9 університетський
земельного та
Степська О.В.
студенти
земельного права
ауд.48
екологічного права
lena291276@ gmail.com
(40 осіб)
14.00
Кафедра цивільного
Міжкафедральний
20 березень
права, кафедра
Харитонов Є.О.
семінар «Права
2020 р.
права
Викладачі,
Харитонова О.І.
інтелектуальної
НУ ОЮА
університетський
інтелектуальної
аспіранти
0975318057
власності: сучасні
вул. Академічна, 9
власності та
(30-40 осіб)
civillaw@onua.edu.ua
проблеми»
ауд. 34
корпоративного
права

Конкурс наукових робіт Грудень 2019 р.
серед школярів м.
МІП НУ ОЮА
Миколаєва та
м. Миколаїв, вул.
44.
Миколаївської області до
Генерала
Тижня права
Карпенка, буд. 18

45.

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

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

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Резолюція за
результатами
проведення
конкурсу
Науковий звіт (з
розміщенням
матеріалів на вебсайті КІ НУ ОЮА)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу
Резолюція за
результатами
проведення
наукового заходу
Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу
Резолюція за
результатами
проведення
семінару
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Кафедра
Березень 2020 р.
загальнотеоретичної
МІП НУ ОЮА
Круглий стіл «Правовий
, конституційної та
50. захист брендів в Україні» м. Миколаїв, вул. університетський
цивілістичної
Генерала
юриспруденції
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА

Кафедра
Березень 2020 р.
Круглий стіл «Мова та
кримінального
МІП НУ ОЮА
структура кримінального
права та інших
м. Миколаїв, вул. університетський
51.
закону: проблеми
кримінальноГенерала
оптимізації»
правових дисциплін
Карпенка, буд. 18
МІП НУ ОЮА
Конференція «Розвиток Березень-квітень
методології сучасної
2020 р.
юриспруденції,
НУ ОЮА
52.
присвячена пам’яті
вул. Академічна 2,
О.В. Сурілова»
каб 601
9 квітня 2020 р.
XV Міжнародна
НУ ОЮА
наукова-практична
Актова зала
53. конференція «Сучасна 10 квітня 2020 р.
цивілістика»
Зал засідань
вченої ради

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

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)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

міжнародний

Кафедра
загальнотеоретичної
юриспруденції

д.ю.н., професор
Оборотов Ю.М

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

Видання збірника в
друкованому
вигляді

міжнародний

СНТ ФЦГЮ

Плачков М.Х.
0939930877
plachkov@onua.edu.ua

Студенти, аспіранти,
молоді вчені
(300-500 осіб)

Видання збірника у
друкованому
вигляді

Міжкафедральний
10 квітня 2020 р.
семінар «Рекодифікація
НУ ОЮА
цивільного
університетський
54.
вул. Академічна, 9
законодавства та концепт
ауд. 34
приватного права»

Кафедра цивільного
права, кафедра
права
інтелектуальної
власності та
корпоративного
права

Харитонов Є.О.
Харитонова О.І.
0975318057
civillaw@onua.edu.ua

Викладачі,
аспіранти
(30-40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
семінару

Міжнародна конференція 10 квітня 2020 р.
«Економіко-правовий
НУ ОЮА
університетський
55.
розвиток сучасної
вул. Академічна, 2
України»
ауд. 312

Кафедра
національної
економіки

Викладачі,
аспіранти
(50-70 осіб)

Резолюція та
збірник конференції
за результатами
проведення
семінару

Науковці, викладачі
(25 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

56.

Круглий стіл з
міжнародного права
«Міжнародно-правові
механізми розв’язання
міжнародних

15 квітня 2020 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги

Кафедра
університетський
міжнародного та
європейського права

Котлубай В. Є.

Кацин М. Ю.
+380503336677
mykhailo.katsyn@
onua.edu.ua

професор
Тартутського
університету

9

конфліктів»

Всеукраїнська науковопрактична інтернет57. конференція «Протидія
організованій злочинній
діяльності»
Конгрес міжнародного та
європейського права
«Майбутнє
58. Європейського Союзу в
умовах Брексіт:
політико-правові
аспекти»
Круглий стіл «Проблеми
застосування
електронного
59.
кримінального
провадження»
ІІ етап 2 туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
60.
наукових робіт зі
спеціальності «Право» і
«Міжнародне право»

19 квітня 2020 р.
(заочно)

21 квітня 2020 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги

всеукраїнський

Кафедра
криміналістики,
кафедра
кримінології та
кримінальновиконавчого права

Тіщенко В.В.,
Аркуша Л.І.
(0674841037),
Гресь Ю.О., Чумак С.П.,
Чіпко Н.В.

міжнародний

Кафедра
міжнародного та
європейського права

Кацин М. Ю.
+380503336677
mykhailo.katsyn@
onua.edu.ua

Кафедра
кримінального
процесу

Малахова О.В.
(066)1628097
umenh@gmail.com

27 квітня 2020 р.
вул. Академічна, 2
університетський
ауд. 603
15.00

Квітень 2020 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
Музей рідкісної
книги, Актова
зала, Зелена зала
Квітень
Міжнародна конференція
2020 р.
студентів, аспірантів та
НУ ОЮА
молодих вчених
61.
вул. Рішельєвська,
«Правове забезпечення
28
соціальної сфери»
ауд. 1001

всеукраїнський

міжнародний

НДЧ

Професор
Тартутського
університету

МОН України

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

Резолюція за
результатами
проведення
конференції

Науковці, викладачі
(20 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
конгресу

Науковці, викладачі,
практики, аспіранти,
студенти
(30 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

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

Визначення
переможців та
оприлюднення
результатів

СНТ, кафедра
проф. Чанишева Г.І.
Студенти, аспіранти,
Видання збірника в
трудового права та galina.chanysheva@onua.e Республіка Білорусь, викладачі, представники
друкованому
права соціального
du.ua
Республіка Молдова
державних органів
вигляді
забезпечення
(775-05-33)
(200 осіб)

Науковий семінар
Квітень 2020 р.
«Сучасні інформаційні
НУ ОЮА
Кафедра політичних
62. технології в політичному вул. Академічна, 2 університетський
теорій
процесі»
ауд.404

к.політ.н., доцент
Милосердна І.М.,
к.політ.н., доцент
Краснопольська Т.М.
к.політ.н, доцент
719-88-07
aul513@ukr.net

Викладачі, науковці
(40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення семіру
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63.

64.

65.

ІХ Всеукраїнська
наукова конференція
Квітень
студентів, аспірантів та
2020 р.
молодих вчених
НУ ОЮА
«Економіко-правовий вул. Академічна, 9
розвиток сучасної
ауд.54
України»
Круглий стіл
«Конституційні зміни –
необхідність чи міф?»

67.

68.

69.

Кафедра
національної
економіки

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

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

Всеукраїнський Брейнринг «Знавці
66. Конституції» на Кубок
Президента НУ «ОЮА»

всеукраїнський

Квітень-травень
2020 р.
НУ ОЮА
Академічна 7а,
ауд. 6

регіональний

Кафедра цивільноправових дисциплін
ЧЮІ НУ ОЮА

всеукраїнський

СНТ, кафедра
конституційного
права

Круглий стіл «Право
Кафедра права
11 травня 2020 р.
інтелектуальної
інтелектуальної
НУ ОЮА
власності перед
університетський
власності та
вул. Академічна 2
викликами
корпоративного
ауд. 401
інформаційної доби»
права
Студентські змагання з
15 травня 2020 р.
питань забезпечення
НУ ОЮА
Кафедра аграрного,
прав в аграрних,
вул. Академічна, 9 університетський
земельного та
земельних, екологічних
ауд. 48
екологічного права
та природоресурсних
14.00
відносинах
Науково-практична
15 травня 2020 р.
конференція «Римське
НУ ОЮА
право і сучасність: від
вул. Фонтанська
міжнародний
Кафедра цивільного
Стародавнього Риму до
дорога, 23
права
європейського
Зала засідань
співтовариства»
вченої ради

проф.
Кібік О.М.
kibik@ukr.net

Студенти, аспіранти,
молоді вчені
(70 осіб)

Видання збірника у
друкованому
вигляді

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

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

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

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

Видання збірника

Студенти
(60 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення брейнрингу

Доцент Манжосова О.В.
тел.0506959880
Всеукраїнська ГО
alena.manjosova@gmail.c
«Асоціація
om
українських
Професор
правників»,
Латковська Т.А.
ГО «Асоціація
тел. 0506419195
фінансового права»
tamaralatkovska@gmail.co
m
Панасюк В.М.
(0679743582,
vn00@rambler.ru)
Батан Ю.Д. (0986644700,
yu.d.batan@gmail.com)
Д.ю.н., проф..
Харитонова О.І.
к.ю.н., доц. Бааджи Н.П.
(098)833 01 66
intellectual@onua.edu.ua
Доценти Харитонова Т.Є.
haritonova3808@gmail.co
m
Гавриш Н.С.
natahavrysh@
gmail.com
Харитонов Є.О.
Спасова К.І.
0975318057
civillaw@onua.edu.ua

Польща, Казахстан

Викладачі,
аспіранти
(30-40 осіб)

Опублікування
матеріалів лекції

Студенти
(30 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення змагань

Науковці, викладачі,
практики, аспіранти,
студенти
(130-150 осіб)

Видання збірника в
друкованому та
електронному
вигляді
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Міжнародна науково15 травня 2020 р.
практична конференція
НУ ОЮА
70. «Правове життя сучасної вул. Академічна, 2
України»
Актова зала
Круглий стіл
16 травня 2020 р.
«Інформаційні технології
НУ ОЮА
в умовах оновлення
вул. Кленова, 8
71.
цивільного
Музей рідкісної
законодавства»
книги
V Науково-практична
22 травня 2020 р.
конференція на тему:
НУ ОЮА
«Інформаційне
72.
вул. Кленова, 8
суспільство: проблеми та
ауд. 23к
перспективи»
22 травня 2020 р.
НУ ОЮА
Міжнародна конференція
вул. Фонтанська
кафедри цивільного
73.
дорога, 23
процесу
Зала засідань
вченої ради
Міжнародна науково24 травня 2020 р.
практична
НУ ОЮА
конференція
вул. Кленова, 8
74.
«Реформа Кримінального Музей рідкісної
кодексу України»
книги
VІII Міжнародний
29 травня 2020 р.
круглий стіл
НУ ОЮА
«Інформаційне
вул. Фонтанська
75.
забезпечення
дорога, 23
розслідування злочинів»
ауд. 102

76.

Науково-розважальний
квест для школярів м.
Одеса

Травень 2020 р.
Академічна 2,
Академічна 9

Науково-практична
Травень
конференція «Римське
2020 р.
право і сучасність : від
НУ ОЮА
77. Стародавнього Риму і до
вул. Академічна, 2
Європейського
Актова зала
співтовариства»

міжнародний

всеукраїнський

всеукраїнський

всеукраїнський

МОН України,
Південний
регіональний центр
НАПрН України

Науковці, викладачі,
практики, аспіранти,
студенти
(500-700 осіб)

Видання збірника в
друкованому та
електронному
вигляді

НДЧ

д. ю.н., доцент
Андронов І. В.

Кафедра цивільного
права

Харитонов Є.О.
Давидова І.В.
0949509247
civillaw@onua.edu.ua

Науковці, викладачі,
практики, аспіранти,
студенти
(30 осіб)

Видання збірника в
друкованому та
електронному
вигляді

доц. Логінова Н.І.,
0487198775
informatics@onua.edu.ua

Науковці, практики,
викладачі, студенти
(20-30 осіб)

Видання збірника в
друкованому вигляді

Науковці, практики,
викладачі, студенти
(70-100 осіб)

Видання збірника в
друкованому вигляді

Науковці, викладачі,
аспіранти, студенти
(70 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді

Науковці, викладачі,
студенти
(50-70 осіб)

Видання
збірника в
друкованому
вигляді

Кафедра
інформаційних
технологій

Кафедра цивільного
процесу

проф. Голубєва Н. Ю.

Україна, Франція

Завідувач кафедри
Південний
кафедри кримінального регіональний центр
права Стрельцов Євген
НАПрН України,
Львович
ГО «Всеукраїнська
(+380674853588,
асоціація
e-mail:
кримінального
streltsov@onua.edu.uа)
права»
Тіщенко В.В., Ващук
О.П., Гресь Ю.О., Бєлік
(0638111027,
kriminalist.roundtable2019
@gmail.com)

міжнародний

Кафедра
кримінального
права

міжнародний

Кафедра
криміналістики

університетський

СНТ ФЦГЮ

Плачков М.Х.
0939930877
plachkov@onua.edu.ua

Школярі
(50-60 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення квесту

міжнародний

Кафедра цивільного
права, кафедра
права
інтелектуальної
власності та
корпоративного
права

Д.ю.н., проф.
Харитонов Є.О.
Д.ю.н., проф.
Харитонова О.І.
Давидова І.В.
0949509247
civillaw@onua.edu.ua

Науковці, викладачі,
практики, аспіранти,
студенти
(130-150 осіб)

Видання збірника в
друкованому та
електронному
вигляді

Польща, Казахстан
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ІУ Міжнародна науковопрактична конференція
78. «Людина і право в мові
сучасних ЗМІ»

79.

80.

81.

82.

Всеукраїнська
конференція «П’яте
зібрання фахівців
споріднених кафедр з
обговорення актуальних
проблем аграрного,
земельного, екологічного
та природоресурсного
права України»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
до Дня Конституції
України «Конституційні
норми та шляхи їх
реалізації»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Проблеми управління
економіки, екології та
права щодо розвитку
транспортного
комплексу України»
II Міжнародна науковопрактична конференція
«Інтеграційний розвиток
особистості та
суспільства:
психологічний і
соціологічний виміри»

4-5 червня 2020 р.
вул. Фонтанська
дорога, 23
Зала засідань
вченої ради

4-7 червня 2020 р.
смт Затока
10.00

17 червня 2020 р.
КІІВП НУ ОЮА
м. Київ,
Харківське шосе,
210, ауд. 701
Червень
2020 р.
НУ ОЮА
вул. Академічна, 9
каб.54

Червень 2020 р.
НУ ОЮА
вул. Академічна, 2
Актова зала

Червень 2020 р.
Всеукраїнська
НУ ОЮА
конференція «Українське
вул. Фонтанська
83. суспільство в пошуках
дорога, 23
відповідей на виклики
Зала засідань
сучасності»
вченої ради

84.

IV Брейн-ринг з права
для школярів м. Одеса
«Res Romae»

міжнародний

Мамич М.В.
Кафедра прикладної
050 336 80 76
лінгвістики
miroslavamiros@ukr.net

всеукраїнський

Кафедра аграрного,
земельного та
екологічного права

всеукраїнський

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

міжнародний

міжнародний

всеукраїнський

Червень 2020 р.
НУ ОЮА
університетський
вул. Академічна, 9
ауд. 34

Кафедра
національної
економіки

Проф.
І.І. Каракаш
karakashdom@mail.ru

проф.
Кібік О.М.
kibik@ukr.net

Лефтеров В.О.,
Мельніков А.С.
Цільмак О.М.
Кафедра соціології
sociology1@onua.edu.ua
та психології
(048) 719-62-18
050-220-01-17
063-648-74-01
Проф. Єременко О.М.
М.т.099-2787571
alyeremenko@gmail. com;
Кафедра філософії
Доцент Шамша І.В.,
М.б. 097-1724800,
igorvshamsha@gmail.com
СНТ ФЦГЮ

Песпубліка Польща,
Чеська республіка,
Придністровська
Молдавська
Республіка

Плачков М.Х.
0939930877
plachkov@onua.edu.ua

НАН України,
Одеський
національний
морський
університет,
Міністерство
інфраструктури

МОН України,
Інститут філософії
АН України

Науковці
(100-120 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді

Науковці, викладачі
(100 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
конференції

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

Видання збірника в
електронному
вигляді

Науковці, практичні
працівники
(50 осіб)

Видання збірника

Науковці,
викладачі,
практичні працівники,
студенти
(100 осіб).

Видання збірника в
електронному
вигляді

Науковці, викладачі,
студенти
(50-80 осіб)

Видання збірника в
друкованому
вигляді

Школярі
(50-60 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення брейнрингу
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Міжнародна науковопрактична інтернет
85. конференція «Приватне
право в умовах
глобалізації»

86.

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

міжнародний

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

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

Доцент Харитонова Т.Є.
haritonova3808@gmail.co
25 вересня 2020 р.
Круглий стіл з питань
m
НУ ОЮА
Кафедра аграрного,
запровадження та
Проф. Каракаш І.І.
вул. Академічна, 9 університетський
земельного та
функціонування ринку
karakashdom@mail.ru,
ауд.46
екологічного права
земель в Україні
доценти Степська О.В.
14.00
lena291276@ gmail.com,

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

Видання збірника в
електронному
вигляді

Резолюція за
результатами
проведення
круглого столу

ІІ Міжнародна науковод.і.н., професор
практична
Вересень 2020 р.
Кормич Л.І., к.політ.н.,
інтернет-конференція
НУ ОЮА
Кафедра політичних
міжнародний
доцент Милосердна І.М.
87.
«Сучасні політичні
вул. Академічна, 2
теорій
тел.: 719-88-07
процеси: глобальний та
ауд. 404
e-mail.: aul513@ukr.net
національний виміри»
Навчально-методичний
Доцент
семінар
Вересень 2020 р.
Кафедра цивільноВозняковська К.А.
«Концептуальні засади
ЧЮІ НУ ОЮА
правових дисциплін
тел. 0509393895
88. підготовки національної м. Чернівці, вул. Г. університетський
ЧЮІ НУ ОЮА
e-mail:
юридичної еліти на
Сковороди, 7
christjachristja@gmail.co
сучасному етапі»
m
Годованюк А.Й.
9 жовтня 2020 р.
godovanuk@
Круглий стіл з
НУ ОЮА
Кафедра аграрного,
ukr.net
проблемних питань
вул. Академічна, 9 університетський
земельного та
89.
Платонова Є.О.
аграрного права
ауд. 46
екологічного права
evg.platon2000@gmail.co
14.00
m

Викладачі, науковці
(70 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

Викладачі та науковці
(10-15 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення
семінару

Студенти, аспіранти,
молоді вчені
(40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення круглого
столу

Круглий стіл
«Інформаційна безпека в
90.
електронному
урядуванні»

Студенти, аспіранти,
молоді вчені
(30-40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення круглого
столу

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

Видання
збірника в
друкованому
вигляді

9 жовтня 2020 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 8
ауд. 23к

Всеукраїнський круглий 15 жовтня 2020 р.
стіл «Сучасні шляхи
НУ ОЮА
розвитку
вул. Фонтанська
91.
криміналістичної техніки
дорога, 23
та судової експертизи»
ауд. 102

університетський

Кафедра
інформаційних
технологій

доц. Чанишев Р.І.
0487198775
informatics@onua.edu.ua

всеукраїнський

Кафедра
криміналістики

Тіщенко В.В., Гресь
Ю.О.(0630596959), Бєлік
Л.С., Ніконович Д.В.

Одеський науководослідний інститут
судових експертиз
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23 жовтня
Кафедра
2020 р.
Науково-практичний
конституційного,
КІІВП НУ ОЮА
Крусян А.Р., 0674861972,
92. семінар «Судово-правова м. Київ, Харківське університетський адміністративного та
370235@ukr.net
реформа в Україні»
міжнародного права
шосе, 210,
КІІВП НУ ОЮА
ауд. 403

93.

Міжкафедральний
науковий семінар
«Контрастивні
лінгвістичні студії»

Творчий конкурс
94. мультимедійних проектів

Жовтень 2020 р.
НУ ОЮА
вул. Академічна, 2
ауд. 201

всеукраїнський

13 листопад 2020 р.
НУ ОЮА
університетський
вул. Кленова, 8
ауд. 23к

Кафедра іноземних
мов № 2,

Кафедра
інформаційних
технологій

проф. Петлюченко Н.В.
067 80 48 480,
Кафедра германських
проф. Таранець В.Г.
та східних мов МГУ
765 87 65
доц. Трофименко О.Г.
0487198775
informatics@onua.edu.ua

23-27 листопада
Харитонова Т.Є.
Інтернет-конференція з
2020 р.
Кафедра аграрного, haritonova3808@gmail.co
актуальних питань
НУ ОЮА
земельного та
m
95. аграрного, земельного та вул. Академічна, 9 університетський
екологічного права
Чумаченко І.Є.
екологічного права
Ауд. 46
inna212@gmail.com
15.00
Листопад
2020 р.
Плачков М.Х.
Брейн-ринг для студентів
НУ ОЮА
університетський
СНТ ФЦГЮ
0939930877
96.
ФЦГЮ
вул. Академічна, 6
plachkov@onua.edu.ua
ауд. 34
Головне
Листопад 2020 р.
V Одеський регіональний
територіальне
НУ ОЮА
Московчук Д.О.
регіональний
управління юстиції в
97. турнір серед школярів з вул. Академічна, 6
0962394518
правознавства
Одеській області,
ауд. 34
СНТ ФЦГЮ
к.політ.н., доцент
Всеукраїнська ІнтернетЛистопад 2020 р.
Милосердна І.М.
конференція молодих
НУ ОЮА
Кафедра політичних
к.політ.н., доцент
98. вчених та студентів з вул. Академічна, 2 всеукраїнський
теорій
Кройтор А. В.
актуальних питань
ауд.404
тел.: 719-88-07
політичної науки
e-mail.: aul513@ukr.net
Листопад 2020 р.
Олькіна О.В.
НУ ОЮА
Конкурс наукових робіт
САФ, кафедра
(0932829013,
вул. Фонтанська
ім. М.П. Орзіха
міжнародний
конституційного
lolkina@ukr.net)
99.
дорого, 23
«Людський вимір права»
права, СНТ
Батан Ю.Д. (098 664 47
Зала засідань
00, yu.d.batan@gmail.com)
вченої ради

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

Науковці, викладачі
(40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення семінару

Студенти
(15-20 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення творчого
конкурсу

Студенти, аспіранти,
молоді вчені
(40 осіб)

Видання збірника
в електронному
вигляді

Студенти
(40-50 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення брейнрингу

Школяри
(200-300 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення турніру

Викладачі, науковці,
студенти
(90 осіб)

Видання збірника в
електронному
вигляді

Аспіранти, студенти
(40 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення конкурсу
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IV Всеукраїнська
Листопад 2020 р.
науково-практична
НУ ОЮА
міждисциплінарна
вул. Кленова, 8
100. конференція «Паралелі
Музей рідкісної
та контрасти: мова, право,
книги
комунікація»

Науково-практичний
круглий стіл
101. «Актуальні проблеми
правозастосування в
Україні»

Листопад 2020 р.
ЧЮІ НУ ОЮА
м. Чернівці, вул. Г.
Сковороди, 7

Круглий стіл
12 грудня
«Громадянське
2020 р.
102. суспільство в Україні: КІІВП НУ ОЮА
сучасний стан, виклики та м. Київ, Харківське
тенденції модернізації» шосе, 210, ауд. 403
Всеукраїнська
конференція
«Формування галузі
103.
морського права
України: тенденції та
перспективи»

27 грудня 2020 р.
НУ ОЮА
вул. Кленова, 9
Музей рідкісної
книги

всеукраїнський

регіональний

регіональний

всеукраїнський

проф. Петлюченко Н.В.
067 80 48 480,
доц. Ладиненко А.П.
067 708 49 99

Науковці, викладачі,
аспіранти
(100 осіб)

Видання збірника в
друкованому вигляді

Завідувач кафедри
цивільно-правових
дисциплін ЧЮІ НУ ОЮА,
доцент Манжосова О.В.
тел.0506959880
alena.manjosova@gmail.co Всеукраїнська ГО
Кафедра цивільноm
«Асоціація
правових дисциплін
Завідувач кафедри
українських
ЧЮІ НУ ОЮА
конституційного,
правників»,
адміністративного та
ГО «Асоціація
фінансового права ЧЮІ фінансового права»
НУ ОЮА, професор
Латковська Т.А.
тел. 0506419195
tamaralatkovska@gmail.co
m

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

Видання збірника в
електронному
вигляді

Кафедра іноземних
мов № 2

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

Аверочкіна Т. В.
Кафедра морського
(096) 361-39-75
та митного права tetianaaverochkina@gmail.
com

Грудень 2020 р.
V Брейн-ринг з права для
НУ ОЮА
Студентське наукове
104. школярів м. Одеса «Res вул. Академічна, 6 університетський товариство ФЦГЮ
Romae»
ауд. 34

Плачков М.Х.
0939930877
plachkov@onua.edu.ua

Науково-методологічний
Грудень 2020 р.
семінар «Стратегії і
викл. Гридюшко О. О.
НУ ОЮА
Кафедра іноземних
університетський
093 419 22 41
105. тактики критики в
вул. Академічна, 2,
мов № 2
політичному дискурсі
(grydiushko.olga@gmail.co
ауд. 201
Німеччини і України
m)

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

Розміщення
матеріалів в
черговому номері
журналу «Lex
Portus»

Школярі
(50-60 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення брейнрингу

Викладачі, аспіранти
(30 осіб)

Резолюція за
результатами
проведення семінару
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(інструментальнофонетичне дослідження)»

2019-2020 н. р.
Науковий студентський
(за графіком)
семінар «Актуальні
МІП НУ ОЮА
106. проблеми кримінального м. Миколаїв, вул.
права та кримінального
Генерала Карпенка,
процесу»
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
проблеми
МІП НУ ОЮА
107. 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
108.
проблеми
Миколаїв, вул.
криміналістики»
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
МІП НУ ОЮА
109. проблеми запобігання
злочинності та
м. Миколаїв, вул.
виправлення злочинців» Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
навчальний рік
Науковий студентський
(за графіком)
МІП НУ ОЮА
110. семінар «Проблеми
сучасної юриспруденції» м. Миколаїв, вул.
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
проблеми
111.
МІП НУ ОЮА
загальнотеоретичної
м. Миколаїв, вул.
юриспруденції».
Генерала Карпенка,

Кафедра
Професор, д.ю.н.
кримінального права Козаченко О.В., викладач
та інших
Мусиченко О.М.
університетський
кримінально34-20-91,
правових дисциплін mip_kpd@onua.edu.ua
МІП НУ ОЮА

Студенти
(50 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
кримінального права
та інших
університетський
кримінальноправових дисциплін
МІП НУ ОЮА

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

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

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

Студенти
(30 осіб)

Студенти
(30 осіб)

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)

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

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць
Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць
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буд. 18

2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
проблеми агарного,
112. екологічного, земельного МІП НУ ОЮА
м. Миколаїв, вул.
і природноресурсового
Генерала Карпенка,
права»
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Теоретичні та
(за графіком)
МІП НУ ОЮА
113. практичні проблеми
сучасного
м. Миколаїв, вул.
конституціоналізму» Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
навчальний рік
Науковий студентський
(за графіком)
МІП НУ ОЮА
114. семінар «Проблеми
цивілістики»
м. Миколаїв, вул.
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Актуальні
(за графіком)
проблеми права
МІП НУ ОЮА
115.
інтелектуальної власності м. Миколаїв, вул.
в Україні»
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Проблеми
(за графіком)
МІП НУ ОЮА
116. реалізації та захисту
особистих немайнових м. Миколаїв, вул.
прав»
Генерала Карпенка,
буд. 18
2019-2020
Науковий студентський
навчальний рік
семінар «Проблеми
(за графіком)
117. розвитку господарського
МІП НУ ОЮА
законодавства»
м. Миколаїв, вул.

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
Кафедра
загальнотеоретичної,
конституційної та
університетський
цивілістичної
юриспруденції
МІП НУ ОЮА

Студенти
(30 осіб)

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

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

Студенти
(30 осіб)

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)

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
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0512-34-01-12
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Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Кафедра
загальнотеоретичної, Викладач Лазарєва Н.М.
університетський конституційної та
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наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць

Розміщення
наукових доповідей,
статей у збірниках
наукових праць
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Генерала Карпенка,
буд. 18
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