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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

НАКАЗ №  І М З А-&Ц

м. Одеса “ ЛО 2019 р.

Про проведення IV всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт ім. М. П. Орзіха 
«Людський вимір права»

З метою збереження поваги до творчого доробку Одеської школи праві 
та, зокрема, М. П. Орзіха, продовження наукових пошуків у царині людського 
виміру у контексті актуальних правничих питань та подій, зацікавлення 
студентів у вивченні засад конституціоналізму та прав людини, залучення їх де 
науково-дослідної діяльності, підвищення рівня ораторського мистецтва ті 
навичок зі створення інтерактивних презентацій, сприяння спілкуванню 
представників студентської й аспірантської молоді з юристами-практиками й 
утворенню майбутньої юридичної еліти на засадах людиноцентризму, -

Н А К А З У Ю :

1. Провести IV всеукраїнський конкурс наукових робіт ім. М. П. Орзіха 
«Людський вимір права» (далі -  Конкурс).

2. З метою належної організації та успішного проведення Конкурсу 
затвердити організаційний комітет у складі:

Голова оргкомітету:
Аракелян Мінас Рамзесович -  д.ю.н., перший проректор, професор.
Члени оргкомітету:
Тодощак Олег Володимирович -  к.ю.н., декан судово-адміністративного 

факультету, доцент;
Терлецький Дмитро Сергійович -  к.ю.н., завідувач кафедри



конституційного права, доцент;
Афанасьєва Мар’яна Володимирівна -  д.ю.н., професор кафедри 

конституційного права, член науково-консультативної ради при 
Конституційному Суді України, доцент;

Олькіна Олена Володимирівна -  к.ю.н., доцент кафедри конституційного 
права, доцент;

Дикий Олег Вікторович -  к.ю.н., голова наукового товариства молодих 
вчених аспірантів та студентів, в. о. декана факультету кібербезпеки та 
інформаційних технологій, доцент;

Віткова Валентина Сергіївна -  к.ю.н., доцент кафедри конституційного 
права;

Андронов Ігор Володимирович -  д.ю.н., начальник науково-дослідної 
частини, доцент;

Батан Юрій Дмитрович -  голова ради молодих вчених, асистент кафедри 
конституційного права, молодший науковий співробітник науково-дослідної 
частини.

3. Для проведення відбору наукових робіт до другого (фінального) етапу, 
який відбудеться 8 листопада 2019 року, та визначення переможців Конкурсу 
утворити конкурсну комісію у складі:

Голова конкурсної комісії:
Аракелян Мінас Рамзесович -  д.ю.н., перший проректор, професор.
Заступник голови конкурсної комісії:
Єзеров Альберт Анатолійович -  к.ю.н., суддя Верховного Суду, доцент 

(за згодою).
Члени конкурсної комісії:
Афанасьєва Мар’яна Володимирівна -  д.ю.н., професор кафедри 

конституційного права, член науково-консультативної ради при 
Конституційному Суді України, доцент;

Олькіна Олена Володимирівна -  к.ю.н., доцент кафедри конституційного 
права, доцент;

Орзіх Юрій Геннадійович -  к.ю.н., доцент кафедри цивільного права, 
доцент;

Віткова Валентина Сергіївна -  к.ю.н., доцент кафедри конституційного 
права;

Батан Юрій Дмитрович -  асистент кафедри конституційного права.

4. Для організаційного забезпечення проведення Конкурсу та виконання 
поточної роботи з підготовки та проведення вказаного заходу, утворити робочу 
групу у складі:

Голова робочої групи:



Гуменюк Аліна Сергіївна -  голова студентського наукового товариства 
(далі -  СНТ) факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції і. 
студентка 1-го курсу магістратури.

Члени робочої групи:
Димов Кирило Борисович -  прес-секретар СНТ, студент 1-го курсз 

магістратури факультету міжнародно-правових відносин;
Каменчук ілона Андріївна -  член СНТ факультету міжнародно-правови». 

відносин, студентка 3-го курсу;
Оніщук Дар’я Геннадіївна -  голова СНТ факультету міжнародно- 

правових відносин, студентка 4-го курсу;
Пигель Роксолана-Софія Іванівна -  голова СНТ, студентка 4-го курс;, 

факультету адвокатури;
Плачков Михайло Харлампійович -  заступник голови СНТ, студент 4-го 

курсу факультету цивільної та господарської юстиції;
Трушкіна Анна Дмитрівна -  член. СНТ факультету міжнародно-правових 

відносин, студентка 3-го курсу;
Ярощук Аліна Сергіївна -  помічник голови СНТ факультету міжнародно- 

правових відносин, студентка 4-го курсу.

5. Проректору з навчальної роботи, професору Ульяновій Галині 
Олексіївні забезпечити звільнення від лекційних та семінарських занять 
8 листопада 2019 року студентів Національного університету «Одеська 
юридична академія», які беруть участь та/або задіяні в організації другого 
(фінального) етапу Конкурсу.

6. Начальнику відділу інформаційних технологій, комп’ютерної техніки 
та зв’язку Михайлову Миколі Сергійовичу забезпечити інформаційно-технічну 
підтримку проведення Конкурсу.

7. Голові робочої групи Гуменюк Аліні Сергіївні забезпечити участь 
членів правління студентського наукового товариства в організації Конкурсу, а 
також до 15 листопада 2019 року підготувати та подати звіт про проведення 
Конкурсу першому проректору, професору Аракеляну Мінасу Рамзесовичу.

8. Директору наукової бібліотеки Іванійчук Таїсії Юріївні забезпечити 
8 листопада 2019 року підготовку та організацію виставкового супроводу.

9. Директору ЦООПІАР Павловій Юлії Сергіївні організувати 
розміщення інформації щодо проведення Конкурсу на офіційному веб-сайті 
Університету.

З



10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
проректора, професора Аракеляна Мінаса Рамзесовича.

Підстава: рапорт першого проректора, професора М. Р. Аракеляна. 
резолюція ректора В. Є. Загороднього.

РЕКТОР В. Є. ЗАГОРОДНІЙ
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