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Про проведення II туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Міжнародне право»
у 2019/2020 навчальному році
Згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки Україні № 605 від 18.04.2017, на підставі
наказу Міністерства освіти і науки України № 1271 від 4.10.2019 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році», на виконання Постанови
Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами внесеними Постановою Кабінету
Міністрів України № 239 від 25.03.2020 «Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України»), листа Міністерства освіти і науки України
№ 1/9-154 від 11.03.2020, листа державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» № 22.1/10-713 від 12.03.2020 «Щодо проведення
інтелектуальних студентських заходів» та у зв’язку з запровадження карантину
для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління,
Н А К А З У Ю:
1. Провести у Національному університеті «Одеська юридична академія»
II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Міжнародне право» (далі —Конкурс) у два етапи:
- перший етап - рецензування робіт (березень-квітень 2020 року);
- підведення підсумків Конкурсу за результатами першого етапу II туру.

1

2.

Для організаційного забезпечення Конкурсу створити організаційн

комітет у такому складі:

Голова організаційного комітету:
Аракелян Мінас Рамзесович, перший проректор, професор, д.ю.п.
Члени організаційного комітету:
Дубінін Юрій Сергійович, начальник науково-дослідної частини (далі
НДЧ) (заступник голови)',
Дикий Олег Вікторович, голова Наукового товариства молодих вчених,
аспірантів та студентів, доцент, к.ю.н.;
Батан Юрій Дмитрович, молодший науковий співробітник НДЧ
(секретар);
Гуменюк Аліна Сергіївна, фахівець 2 категорії НДЧ.
3.
З метою належної організації та успішного проведення Конкурсу
створити робочу групу у такому складі:
Голова робочої групи:
Батан Юрій Дмитрович, молодший науковий співробітник НДЧ.
Члени робочої групи:
Гуменюк Аліна Сергіївна, фахівець 2 категорії НДЧ (перший заст упник
голови)',
Рульов Ілля Михайлович, фахівець 2 категорії НДЧ (заступник голови)',
Бабчинська Тетяна Володимирівна, фахівець 1 категорії НДЧ.
4.
складі:
■ —і

Для проведення Конкурсу створити галузеву конкурсну комісію у
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І олова комісії:
Аракелян Мінас Рамзесович, перший проректор, професор, д.ю.н.
Заступник голови комісії:
Дубінін Юрій Сергійович, начальник НДЧ.
Секретар комісії:
Батан Юрій Дмитрович, асистент кафедри конституційного права,
молодший науковий співробіїник НДЧ.
Члени комісії:
Грабова Яніна Олександрівна, головний спеціаліст (юрисконсульт)
Одеського окружного адміністративного суду, к.ю.н. (за згодою);
Гриб Ганна Миколаївна, доцент кафедри міжнародного та європейського
права Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н.;

Денисенко Сергій Іванович, старший викладач кафедри міжнародного,
європейського та екологічного права Сумського державного університету,
к.ю.н. (за згодою);
Дешко Людмила Миколаївна, завідувач кафедри міжнародного публічного
права Київського національного торговельно-економічного університету,
д.ю.н., професор (зазгодою);
Качурінер Вікторія Львівна, доцент кафедри конституційного права та
державного управління Міжнародного гуманітарного університету, к.ю.н. (за
згодою);
Клочко Альона Миколаївна, завідувач кафедри міжнародних відносин
Сумського національного аграрного університету, к.ю.н., доцент (за згодою);
Мануїлова Катерина Вікторівна, доцент кафедри міжнародного та
європейського права Національного університету «Одеська юридична
академія», к.ю.н., доцент;
Музика Вікторія Василівна, асистент кафедри міжнародного та
європейського права Національного університету «Одеська юридична
академія»;
Репецький Василь Миколайович, завідувач кафедри міжнародного права
Львівського національного університету імені Івана Франка, к.ю.н., професор
(за згодою);
Самойленко
Євген
Анатолійович,
старший
викладач
кафедри
міжнародного, європейського та екологічного права Сумського державного
університету, к.ю.н. (за згодою);
Федорова Тетяна Сергіївна, доцент кафедри міжнародного та
європейського права Національного університету «Одеська юридична
академія», к.ю.н., доцент.
і

5. Встановити, що на час відсутності голови галузевої конкурсної комісії
його обов’язки виконує його заступник.
6. Створити апеляційну комісію Конкурсу у такому складі:
Голова апеляційної комісії:
Туляков Вячеслав Олексійович, проректор з міжнародних зв'язків
Національного університету «Одеська юридична академія», д.ю.н., професор.
Члени апеляційної комісії:
Короткий Тимур Робертович, завідувач кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства Національного авіаційного університету, к.ю.н.,
доцент (за згодою);
Крестовська Наталя Миколаївна, професор кафедри морського права
Національного університету «Одеська морська академія», д.ю.н., професор (за
згодою).
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7. Директору наукової бібліотеки, к.біол.н. Іванійчук Таїсії Юріївні
забезпечити
розміщення
наукових
робіт-переможців
Конкурсу
в
інституційному репозитарії Університету.
8. Начальнику відділу зв’язків з громадськістю Бушуєвій Марині Віталіївні
забезпечити:
а) розміщення на сайті посилання на рецензії на всі наукові роботи, подані
на Конкурс (без даних про рецензента), рейтингового списку протягом трьох
годин після надання відповідної інформації науково-дослідною частиною;
б) підготовку статті про проведення Конкурсу на підставі інформації,
наданої науково-дослідною частиною;
в) розміщення статті з інформацією щодо результатів проведення
Конкурсу на офіційному веб-сайті Університету.
9. Начальнику науково-дослідної частини Дубініну Юрію Сергійовичу до
5 травня 2020 року забезпечити подання звіту про проведення Конкурсу до
Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора,
професора Аракеляна Мінаса Рамзесовича.
Підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2019
року № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»,
Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей, затверджене наказом Міністерства
освіти і науки України від 18 квітня 2017 року № 605.
РЕКТОР, ПРОФЕСОР

В. Є. ЗАГОРОДНІЙ
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