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Ðîçä³ë ².
Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
1.1. Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó òà ôóíêö³îíóâàííÿ Óí³âåðñèòåòó

Національний університет «Одеська юридична академія» (далі — Університет) — це багатогалузевий
класичний Університет, основним
завданням якого є освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність.
З перших років існування Університетом проводилась цілеспрямо-

вана робота колективу щодо формування та реалізації стратегічного
курсу розвитку Національного університету «Одеська юридична академія» у статусі національного ВНЗ.
Університет активно проводить модернізацію освіти, вирішує завдання з підвищення якості підготовки
фахівців відповідно до потреб кра-
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їни для здійснення докорінних перетворень у соціально-економічній
сфері.
8 липня 2015 року вченою радою Національного університету
«Одеська юридична академія» була
схвалена стратегія розвитку Університету на 2015–2020 роки, в якій
було визначено місію, цінності, цілі,
завдання та параметри досягнення
цілей.
Головною місією Університету є генерування нових наукових
знань на основі кращих традицій вітчизняних наукових шкіл
та зарубіжного досвіду з метою
забезпечення ста лого розвитку
Університету як провідного національного науково-дослідницького
освітнього центру. А саме, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави висококваліфікованими фахівцями, що мають лідерські та високі моральні
якості, є конкурентоздатними на
ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному,
корпоративному та суспільному
середовищі, володіють соціа льною мобільністю і мають високий
попит у роботодавців.
Стратегічними цілями Університету визначили:
1. У сфері розвитку наукової
діяльності Університету: розвиток напрямів та підвищення якості фундаментальних і прик ладних досліджень, спрямованих на
забезпечення ста лого розвитку
України; підвищення кваліфікації
та якості підготовки наукових кадрів.

2. У сфері освітньої, навчальної
роботи та управлінні освітніх послуг: запровадження передового
світового освітнього і наукового
досвіду;
3. У сфері інноваційної діяльності
Університету: розробка та удосконалення інноваційної та комунікаційної бази для проведення наукових досліджень.
4. У сфері реалізації кадрової політики та покращення умов роботи
працівників та студентів Університету: підвищення якісного рівня
науково-педагогічного персоналу
Університету; покращення умов роботи працівників та умов навчання
студентів.
5. У сфері формування іміджевої політики Університету: формування та просування бренду
Національний університет «Одеська юридична академія»; реалізація PR-діяльності щодо взаємодії
з різними групами громадськості
(іншими навчальними зак ладами, громадськими організаціями
тощо).
6. У сфері виховної, оздоровчої,
спортивної та творчої діяльності
співробітників та студентів Університету: формування у студентської
молоді основ фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації,
масового спорту, як компонентів їх
повноцінної гармонічної та безпечної життєдіяльності.
7. У сфері міжнародної діяльності
та грантової підтримки Університету: активізація інтеграції в європейський освітній простір, діяльність
у системі Європейської асоціації
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Загальні показники розвитку
Національного університету «Одеська юридична академія»
№
п/п

Показник

Значення

1

Рівень акредитації ВНЗ

2

Кількість ліцензованих напрямів підготовки
(спеціальностей)

IV рівень

3

Кількість напрямів підготовки (спеціальностей),
акредитованих за:
— 1 рівнем
— 2 рівнем
— 3 рівнем
— 4 рівнем

4

Контингент студентів на всіх курсах навчання:
— на денній формі навчання
— на заочній формі навчання

5

Кількість факультетів (відділень)

31

6

Кількість кафедр

53

7

Кількість співробітників (усього)
— у т. ч. науково-педагогічних

3024
1119

8

Серед них:
— докторів наук, професорів, осіб /%
— кандидатів наук, доцентів, осіб/%

13,8%
82,9%

9

Загальна навчальна площа будівель, кв.м.

63068

10

Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.)

5851,5

11

Кількість посадкових місць у читальних залах

12

Кількість робочих місць ПЕОМ для студентів —
у тому числі з виходом в Інтернет

університетів; обмін інформацією
про навчальні плани і програми із
закордонними університетами; запрошення до викладання навчальних курсів провідних професорів
закордонних університетів; участь
у міжнародних проектах.
8. У сфері матеріально-технічної
забезпеченості та фінансового розвитку: подальше удосконалення
матеріально-технічної бази з метою

7

1
4
4
6
10950
2422

1.2. Êåð³âíèé ñêëàä òà êàäðîâà ïîë³òèêà Óí³âåðñèòåòó

782
558 — у т. числі
з виходом 558

забезпечення сприятливих умов
для навчання, побуту, праці студентів і співробітників з визначенням
пріоритетних напрямків, етапності
та концентрації фінансових і матеріальних ресурсів.
Досягнення стратегічних цілей
здійснюється шляхом виконання
завдань організаційного, координаційного управління та контролю в
різних сферах.
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Кадрова робота в Національному
університеті «Одеська юридична
академія» протягом звітного року
здійснювалася відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р. № 1556-VII.
Основною стратегією керівництва Національного університету
«Одеська юридична академія» на
сьогодні залишається збереження
та відновлення кадрового потенціалу професорсько-викладацького
складу та складу наукових працівників, який відповідає вимогам, що
висуваються перед університетами
згідно вимогам міжнародних стандартів, а також спрямування діяльності Університету на інтеграцію у

світовий та європейський освітній і
науковий простір.
В Університеті створено потужний кадровий потенціал. Наукові
ступені та вчені звання мають 548
викладачів. Серед них докторів
наук, професорів — 76 осіб, кандидатів наук, доцентів — 472 осіб. Із
професорсько-викладацького складу 1 особа входить до числа академіків і членів-кореспондентів державних академій, 18 осіб обрані
дійсними членами та членами-кореспондентами галузевих академій,
26 викладачам і співробітникам
присвоєно почесні звання України.
Викладачами всіх 53 кафедр Університету виконана велика робота
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та науковим кадрам Університету
здобути міжнародний досвід вищої
освіти для подальшого його впро-

вадження в наукові та освітні процеси Національного університету
«Одеська юридична академія».

1.3. Ï³äãîòîâêà ïðàâíèê³â

по вдосконаленню всіх навчальних
робочих програм, значним змінам
піддалися робочі навчальні плани
всіх структурних підрозділів.
Головною метою кадрової політики Університету ставиться подальше покращення кількісного та
якісного складу науково-педагогічних працівників Університету,
шляхом омолодження кадрового
складу, його поповнення молодими
фахівцями, підготовки Університетом власних кандидатів та докторів
наук.
Одним із шляхів професійного
руху та кар’єрного зростання професорсько-викладацького складу
Університету розглядається академічна мобільність як на території
України, так і поза її межами, що
допоможе науково-педагогічним
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Сьогодні Національним університетом «Одеська юридична академія», з урахуванням специфіки
підготовки фахівців, розроблена та
сформована єдино прийнята для
всіх спеціальностей психолого-педагогічна технологія професійного
відбору осіб, що вступають на спеціальності юридичного профілю.
Для усіх освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальності «Правознавство» розроблені освітньо-кваліфікаційні
програми фахівців, навчальні плани та програми курсів, анотацій
навчальних дисциплін фундаментальної, гуманітарної, соціально-економічної та професійно-орієнтованої підготовки, у тому числі за
вибором Національного університету «Одеська юридична академія»,
плани практичних та семінарських
занять, контрольні завдання, пакети комплексних контрольних робіт
з профільних дисциплін, програми
проходження навчальних, виробничих та переддипломних практик
студентами тощо. Всі вони розроблені на підставі державних нормативів і стандартів, затверджених
Міністерством освіти і науки України та інших законодавчих та нормативних документів. Всі зазначені
документи обговорені та затвер-

джені вченою радою Університету,
погоджені та затверджені у порядку
згідно нормативних вимог Міністерства освіти і науки України.
Університетом, при формуванні
навчальних планів та робочих програм відповідних дисциплін зі спеціальності «Правознавство», враховано, що в сучасних умовах правова
освіта повинна посилити функцію
нарощування інтелектуального ресурсу нації та формування нових
знань і навичок, які б мали попит
як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні.
Концептуальний план Університету з цієї спеціальності спрямований на піднесення вищої юридичної освіти на рівень досягнень
розвинутих країн світу та її інтеграції у міжнародне науково-освітнє
співтовариство, так як організаційно-структурні зміни у системі вищої юридичної освіти, спрямованої
на підвищення ролі та значення її
місця та змісту. План передбачає
професійно орієнтоване комплектування контингенту студентів з
метою набору на навчання талановитої та здатної молоді. Організація
навчального процесу передбачає
оновлення змісту юридичної освіти,
запровадження ефективних педагогічних технологій, формування но-
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вої бази методичного забезпечення,
реального доступу у комп’ютерні та
інформаційні системи.
Підготовка правознавців здійснюється на основі прогнозування
обсягів підготовки фахівців з урахуванням розвитку галузей національного господарства і особливостей розвитку південного регіону країни, запитів окремих міністерств і відомств та їх регіональних
установ і організацій, з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду та за участю замовників. Крім

цього, підставами щодо доцільності
підготовки фахівців зі спеціальності «Правознавство» в Національному університеті «Одеська юридична
академія» є потреби нашої країни в
кваліфікованих спеціалістах такого напряму. Це, насамперед, пов’язано з динамічним економічним
розвитком країни та, як наслідок,
виниклою потребою в юристах як
на приватних підприємствах, так і
на підприємствах державної форми
власності, необхідністю удосконалення українського законодавства.

Значна увага приділялася іміджевим завданням формування образу факультету журналістики як
провідного структурного підрозділу Університету, орієнтованого на
підготовку висококваліфікованих
кадрів у галузі соціальних комунікацій та журналістики.
Структура факультету — 3 кафедри, одна з яких є випусковою.
Кафедра журналістики готує бакалаврів за 2 освітніми напрямами —
журналістика, реклама та зв’язки з
громадськістю.
У звітному році на факультеті
журналістики працювало 20 штатних співробітників, 13 з яких мають наукові ступені та вчені звання. У 2016–2017 н.р. заплановано
захист 3 дисертацій: Мамич М. В. та

В. В. Колкутіної — на присудження
наукового ступеня доктора філологічних наук, Л. М. Завальської — на
присудження наукового ступеня
кандидата філологічних наук.
Станом на 31.12.2016 р. на факультеті навчається 225 студентів.
Завдяки реалізації плану профорієнтаційної роботи і злагодженій
роботі співробітників деканату, завідувачів і викладачів випускових
кафедр у 2016 р. вдалося збільшити
кількість студентів — випускників
шкіл, які вступили на навчання на І
курс за спеціалізаціями «Журналістика» та «Реклама та зв’язки з громадськістю».
Факультет журналістики здійснює активну наукову діяльність
спільно з іншими навчальними

1.4. Ï³äãîòîâêà æóðíàë³ñò³â òà PR-ìåíåäæåð³â
У 2015–2016 н.р. робота факультету журналістики була спрямована на реалізацію освітніх, наукових, міжнародних та інформаційно-комунікаційних цілей в рамках

надання освітніх послуг, а також
на виконання завдань оптимізації
кадрової політики, забезпечення
конкурентоспроможності на ринку
освітніх послуг Університету.
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закладами України, зокрема: при
реалізації наукової держбюджетної теми «Аксіологічні засади формування соціальних імперативів у
процесі становлення громадянського суспільства: комунікаційний аспект» (Сумський державний університет, науковий керівник — декан
факультету журналістики, проф.
Т. В. Кузнєцова); при проведенні факультетом щорічної науково-практичної конференції «Вплив нових
медіа: міждисциплінарний підхід»,
підготовці наукових збірок («Актуальні питання масової комунікації» (м. Київ); співпраця з іншими
факультетами журналістики у рамках проекту «МедіаЛаб»; співпраця
з ВНЗ-партнерами міжнародного
проекту ПРООН Місцевий розвиток, орієнтований на громаду.
У 2016 році показники міжнародної діяльності на факультеті журналістики порівняно з 2015 роком
значно покращились, завдяки налагодженій співпраці з такими організаціями-партнерами факультету, як
• ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду»;
• Google Україна;
• Фонд Східної Європи;
• DVV International;
• Рада Європи.
Студенти факультету журналістики отримують автентичний
міжнародний освітній та культурний досвід завдяки участі у міжнародних конференціях, семінарах,
тренінгах, а також програмах академічної мобільності та соціального працевлаштування, зокрема за
звітний період участь у зазначених

програмах взяли 11 студентів факультету журналістики:
• участь у Школі міжнародної
журналістики «Україна — Грузія — Молдова: чи всі дороги
ведуть до ЄС» (Н. Касяненко,
Д. Манучарян);
• участь у Міжнародній науковій
конференція « Free media week»
(Польща) (Кіструга І., Касяненко Н., Опара Н,);
• участь в українсько-німецькому семінарі «Громадські
медіа для міжкультурного та
політичного діалогу» (Берлін)
(Н. Касяненко);
• участь у проекті «Дві країни
— одна професія» (Австрія)
(Д. Сметанко).
Позанавчальною діяльністю на факультеті опікуються всі кафедри. На
факультеті працює 8 кураторів академічних груп, які призначені з числа
науково-педагогічних працівників. У
2016 році факультетом було організовано та проведено такі заходи:
1. Міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами «Інший
погляд»
2. Всеукраїнські дебати зі сталого
розвитку при підтримці ПРООН та
ЄС «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»
3. Всеукраїнський студентський
медіа-форум фестивалю «Хочу в
Одесу»
4. ІІІ фото-літературний конкурс
«Momento»
5. Олімпіада «Майбутнє журналістики»
6. Флешмоб «Добра листівка»
7. Проект «Stop hate speech»
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8. Міський конкурс «Вільний
диктант».
9. Студентські тематичні фотосушки.
У 2016 році було реалізовано
освітній проект «Вуличний університет», що дозволив залучити до
освітнього процесу (при проведенні
тренінгів, семінарів) провідних фахівців у галузі журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю.
Факультетом за звітний період
активізовано роботу з потенційними абітурієнтами:
• проведено Дні відкритих дверей факультету;
• організовано Школу юного журналіста, рекламіста та піарника;
• проведено конкурс шкільних
медіа-проектів;
• проведено «Дегустацію факультету журналістики».

Факультет здійснює активну роботу по формуванню баз практик та
стажування студентів в редакціях,
телеканалах України. За звітний період було укладено договори зі всеукраїнськими телекомпаніями та
виданнями, що дозволило пройти
стажування студентів факультету
журналістики на каналах «1+1», «Інтер», «СТБ», «Новий канал», Радіо
Свобода, «Дзеркало тижня», «Репортер», «Академія», редакціях газети
«Слово», «Вечерняя Одесса», «Порто-Франко», «Уездный телеграф», у
відділі зв’язків з громадськістю Національного Університету «Одеська
Юридична Академія», в рекламній
агенції «Raindrops», в інформаційному інтернет-агентстві «Думская»,
в кіностудії «Порто-Франко Фільм»,
на радіо «Радіо-1», в молодіжному
журналі «Palindrome».
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1.5. Ï³äãîòîâêà ïîë³òîëîã³â òà ñîö³îëîã³â
У 2010 році в Національному університеті «Одеська юридична академія» за ініціативи та усебічної підтримки Президента Національного
університету «Одеська юридична
академія» академіка Ківалова Сергія Васильовича було створено Факультет правової політології та соціології (далі — Факультет).
Факультет здійснює підготовку
фахівців з вищою освітою за фахом
«соціологія» та «політологія», освітнім ступенем — бакалавр, спеціаліст, магістр денної форми навчання на бюджетній та контрактній
основі.
Функціонує аспірантура та докторантура.
До складу факультету входять
провідні кафедри Національного
університету «Одеська юридична
академія»:
• кафедра соціальних теорій;
• кафедра філософії;
• кафедра військової підготовки;
З квітня 2011 року на факультеті
діє Лабораторія соціологічних та політичних досліджень, яка є колективним членом Соціологічної асоціації України та провела 38 досліджень громадської думки одеситів
за звітній період.
Факультет також входить до найбільшої міжнародної організації
політологів — Міжнародної асоціації студентів політичної науки
(МАСПН). На базі факультету було
проведено Перший національний
конвент студентів політичної науки

(17 університетів, делегації з Польщі), а в цьому році планується проведення 7 Національного Конвенту
МАСПН в Університеті 21–22 квітня.
Ст уденти Фак ультет у бра ли
участь у Генеральних Асамблеях
МАСПН у м. Лісабон (Португалія),
Лондон (Великобританія), Нейменген (Нідерланди), Салоніки (Греція).
У 2016 році було проведено соціологічне опитування на тему «Одеса — місто щасливих людей». Був
встановлений рекорд України в номінації «Наймасовіше соціологічне
опитування», внесений до Національного реєстру рекордів України.
Постійно працює «Школа юного політ технолога» та проводяться
Майстер-класи з практичної психології та соціології.
Проводились студентські ярмарки вакансій, куди було запрошено
роботодавців та на яких студенти
змогли дізнатися багато корисної
інформації про можливості працевлаштування та розвитку своїх професійних якостей.
На факультеті відбулись лекції
запрошених професорів: доктор політичних наук Лі Бенніх-Бьоркман
(Королівство Швеція, Університет
Упсала); професор соціології Джон
Мертон Джонсон (США, Аризонський університет), професор соціології Кеван Харріс (США, Каліфорнійський університет).
У Національному університеті
«Одеська юридична академія» діють
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фахові видання: «Актуальні проблеми філософії і соціології» — фаховий
журнал з філософії, який внесено до
науковометричної бази «Copernicus»,
SPACE — електронне фахове видання

з політичних наук, «Актуальні проблеми політики» — фахове видання з
політичних наук, «Причорноморські
психологічні студії» — нове наукове
видання з психології.

1.6. Ï³äãîòîâêà çà ñïåöèô³÷íèìè êàòåãîð³ÿìè
У 2015–2016 н.р. робота Київського інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
та Інституті інтелектуальної власності НУ «ОЮА» в м. Києві була спрямована на реалізацію освітньо-професійних програм, пов’язаних із підготовкою юридичних кадрів у галузі
«Право», а також фахівців з питань
інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної
діяльності. Значна увага приділялася
завданням оновлення змісту, форм
та методів роботи щодо підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації різних соціальних категорій
та вікових груп населення, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та керівників
підприємств, установ і організацій,
до компетенції яких відносяться питання інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
Структура інститутів — 4 кафедри, з яких:
• 2 є випусковими щодо підготовки фахівців у галузі «Право»;
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• 2 є випусковими, що забезпечують підготовку висококваліфікованих кадрів за спеціальностями «Консолідована
інформація», «Управління інноваційною діяльністю» та «Інтелектуальна власність».
Усього в 2015–2016 н.р. в Інституті підготовлено 167 осіб, у тому числі за спеціальностями специфічних
категорій — 128 осіб.
У звітному році в Інституті інтелектуальної власності НУ «ОЮА»
в м. Києві працювало 26 штатних
науково-педагогічних працівників,
з яких 24 мають наукові ступені та
вчені звання.
Станом на 31.12.2016 р. в Інституті навчалося 863 студентів, у т.ч.
за денною формою навчання 567
осіб. Завдяки реалізації плану профорієнтаційної роботи і злагодженій роботі співробітників деканату,
завідувачів і викладачів випускових
кафедр у 2016 р. вдалося збільшити
кількість студентів — випускників
шкіл, які вступили на навчання на
І курс за спеціальністю 081 «Право».
Інститут інтелектуальної власності та Київський інститут здійснює
активну наукову діяльність спільно
з іншими навчальними закладами
України. Зокрема, спільно з Українським науково-технологічним центром (УНТЦ) та Національним технічним університетом «КПІ» імені
Сікорського Інститути брали участь
у проведенні тренінгів з трансферту
технологій в Азербайджані, а також
у діяльності Школи стартапів при
КПІ з виведенням кращих випускників на Міжнародний конкурс

інноваційних проектів Sikorsky
Challenge.
У сфері охорони інтелектуальної
власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності за
звітний період науково-педагогічними працівниками Інститутів розроблено теоретико-концептуальні
засади економічної глобалізації з
позиції інноваційно-інтелектуального розвитку, досліджено вплив
на побудову національної політики
становлення інтелектуального капіталу у цивілізаційному постіндустріальному середовищі поглиблення інтеграційних та трансформаційних процесів в науково-технічній та науково-виробничій сфері,
а також побудована модель управління інноваційними процесами на
підприємствах з позиції системного
підходу.
Результати наукових досліджень
викладачів Інститутів опубліковані
в понад 50 наукових роботах, у тому
числі монографіях, підручниках та
навчальних посібниках з актуальних проблем права, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності:
• Феськов М. М. (у співавторстві)
Мульт име дійний пі дру чник
«Криміналістика» Національна
академія внутрішніх справ. —
2016 р.
• Костюк В. Л., Мельник В. П. Трудове право України. Підручник (у
співавт.) — К. : «МП Леся», 2016.
— 448 с.
• Бутнік-Сіверський О. Б. Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції
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•

•

•

•

•

•

глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення
: колективна монографія / Бутнік-Сіверський О. Б. та кол. авт. //
К.: НДІ ІВ НАПрНУ, 2016.– 500 с.
(передана до друку).
Інтелектуальна власність: підручник для студентів економічних спеціальностей / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.
— 424 с.
Цибульов П. М., Чеботарьов В. П.
Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність: навчальний
посібник.- К.: УкрІНТЕИ, 2016. —
196 с.
Інформаційно-комунікаційна демократія [Текст]: монографія. /
За наук. ред. С. О. Довгого; Ін-т
телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН
України. — С. : Вид. СВС Панасенко І. М., 2016. — 420 с.
Тупкало В. М. Бізнес — інжиніринг сучасних провесно-орієнтованих підприємств: монографія
/ В. М. Тупкало. — К.: ДУТ. 2016.
— 281 с.
Крусян А. Р. Современный конституционализм в Украине / А. Р.
Крусян // Введение в украинское
право. Одесская школа права:
3-е изд., перераб. и доп. — Одеса:
Юридична література, 2016.
Крусян А. Р. Конституционные
преобразования в Украине в контексте евроинтеграции / А. Р.

Крусян, Н. В. Мішина // Введение
в украинское право. Одесская
школа права: 3-е изд., перераб. и
доп. — Одеса: Юридична література, 2016.
• Трофанчук Г. І. Історія держави та
права України: навчальний посібник / Г. І. Трофанчук. — 2-ге вид.,
перероб. і допов. — К.: Юрінком
Інтер, 2016.
• Панова Н. С. Запобігання і протидія корупції: навчально-методичний посібник / Н. С. Панова, Л. М. Корнута . — О.: Фенікс,
2016. — 122 с.
Науково-педагогічні працівники Інститутів брали участь в 10
міжнародних та всеукраїнських
конференціях і семінарах. Інститут є організатором Всеукраїнської
науково-практичної конференції:
«Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної
діяльності в Україні» та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному
розвитку економіки».
При випускових кафедрах працюють студентські наукові гуртки
з актуальних проблем права, інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної
діяльності. На базі гуртка готуються студентські наукові роботи, конкурсні роботи, виступи на наукових
конференціях, наукові публікації.
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Ðîçä³ë ²².
Ôîðìóâàííÿ êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â
2.1. Ñó÷àñí³ ìåòîäè ïðîôîð³ºíòàö³¿ âñòóïíèê³â
Сьогодні все гостріше стає питання
вибору професії у майбутніх вступників. І на сьогоднішній день все міцніше це пов’язують з таким поняттям,
як «профорієнтація». Саме профорієнтація має прирівнювати життєві
прагнення молоді й суспільні потреби
в трудових ресурсах на ринку праці.
Профорієнтація — це науково-практична система підготовки
особистості до вільного та свідомого вибору професії. Метою профорієнтаційної роботи є допомога учневі у виборі сфери діяльності, яка б
відповідала його здібностям, можливостям, інтересам та бажанням.

Ефективність форм і методів професійної орієнтації залежить від їх застосування. Більш ефективними є ті
форми та методи, які створюють умови для активного сприйняття, практичного засвоєння та емоційного переживання різного роду інформації.
Беручи до уваги новітні тенденції
розвитку успішної діяльності, в Національному університеті «Одеська
юридична академія» на базі факультету правової, політології та соціології була створена Лабораторія соціологічних та політичних досліджень,
яка займається з’ясуванням громадської думки по всіляким тематикам.
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Цього року співробітниками Лабораторії соціологічних та політичних
досліджень Національного Університету «Одеська Юридична Академія»
було проведено соціологічне опитування серед школярів, які прийшли
в Університет на День відкритих дверей. Так спочатку пройшло анкетування школярів, а потім проведено
глибокий аналіз отриманих даних.
Відповідаючи на питання про
джерело інформації про Університет, більшість респондентів відповіли, що дізналися про Національний
університет «Одеська юридична
академія» від шкільних вчителів
(27%) і з мережі Інтернет (18%), що
свідчить про ефективність профорієнтаційної роботи, що проводиться
професорсько-викладацьким складом Національного університету
«Одеська юридична академія».
Отримати більш детальну інформацію про Університет школярам
допомогло відвідування Дня відкритих дверей (25%) і моніторинг офіційного сайту Університету (23%).
Що стосується першого враження
від відвідування Університету, то
абсолютна більшість респондентів
оцінили Університет на «п’ятірку»
за п’ятибальною шкалою, ще 28%
старшокласників поставили Національний університет «Одеська юридична академія» тверду «четвірку».
Дуже порадували результати опитування щодо перспектив працевлаштування на юридичні спеціальності — 34% опитаних впевнені в своєму успішному працевлаштуванні
за обраною спеціальністю, ще 43%
вважають, що влаштується на ро-

боту за даною спеціальністю швидше можливо, ніж ні. Соціологічне
опитування показало, що велика
частина опитаних школярів (60%)
проінформована про можливості
відвідування під час навчання в Національному університеті «Одеська
юридична академія» міжнародних
інституцій (Європейський суд з
прав людини, Європейський парламент, Венеціанська комісія).
Дуже важливе значення мали також відповіді на питання про те, що
на даний момент найбільше приваблює школярів в Національному
університеті «Одеська юридична
академія». Найбільш привабливою для більшості школярів стала
можливість отримання практичного досвіду під час навчання (50%),
крім того, хлопців цікавлять різні
конкурси та заходи, що проводяться в нашому Університеті (21%), а
також наукові конференції (13%).
Результати соціологічного опитування проведеного на День відкритих дверей ще раз підтвердили
високий рівень популярності Національного університету «Одеська
юридична академія» серед потенційних вступників.
Важливо відзначити, що 78%
опитаних оцінюють діяльність Університету на «відмінно». І такий
показник народної довіри можна
назвати цілком закономірним —
в 2016 Національний університет
«Одеська юридична академія» став
кращим юридичним ВНЗ України і
лідером серед юридичних ВНЗ СНД
за версією престижного міжнародного рейтингу Webometrics.
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2.2. Ó÷àñòü ÇÌ² òà ñîö³àëüíèõ ìåðåæ ó ïðîôîð³ºíòàö³¿
Розвиток мережі Інтернет та
інформаційних технологій дозволив здійснювати роботу щодо
просування освітніх послуг з використанням освітніх порталів на
базі різних інструментів та методів, направлених на за лу чення
потенційних споживачів освітніх
послуг, формування іміджу та репутації ВНЗ. На сьогоднішній день
майже всі великі ВНЗ почали займатися просуванням своїх освітніх послуг за допомогою освітніх
порталів.
За даними TNS (міжнародна дослідницька група) у 2013 році соціальні мережі є одними з найбільш
популярними інтернет-ресурсами
(близько 80%). В залежності від регіону користувачі витрачають на

соціальні мережі близько 30–40%
свого часу.
Згідно з розпорядженням №9–3
Н а ц іон а л ьног о у н і в е р с и т е т у
«Одеська юридична академія» від
01.03.2016 року, ректор Університету Завальнюк В. В. зобов’язав підвищити цитування робіт і забезпечити співпрацю з засобами масової
інформації.
Усі структурні підрозділи Національного університету «Одеська
юридична академія» використовують такий інструмент просування
як соціальні платформи у зв’язку з
тим, що сьогодні соціальні мережі
стали незамінним засобом комунікації серед молоді.
Н а ц іона л ьн и й у н і в е р с и т е т
«Одеська юридична академія» має

свій власний портал (веб-ресурс),
який дає можливість отримати інформацію про структуру Університету, правила вступу поточного
року, наукову діяльність, міжнародну співпрацю, актуальні новини тощо. Університет також використовує такі соціальні мережі як
«Instagram», «Facebook», «Вконтакте», «Twitter» та «Youtube». На всіх
інтернет-ресурсах знаходиться інформація як для вступників, так і
для студентів.
Також Університет тісно співпрацює з телеканалами такими як «Репортер», «Третій цифровий», «Академія» та редакціями газет «Слово»
і «Міграція».
Наша профорієнтаційна робота
в соціальних мережах побудована

на принципах оперативності, доступності та актуальності. Інформація, яку співробітники Національного університету «Одеська
юридична академія» доносять до
вступників, по-перше, постійно
оновлюється, а по-друге, є достовірною.
Цілями просування Університету
були визначені наступні:
• посилення присутності бренду Університету на соціальних
платформах;
• збільшення трафіку сайту Університету;
• посилення позитивного іміджу
Університету;
• формування позитивного відношення споживачів освітніх
послуг.

2.3. Ðåçóëüòàòè âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ 2016 ðîêó
Н а ц іона л ьн и й у н і в е р с и т е т
«Одеська юридична академія» є
провідним вищим навчальним та
науковим закладом України в галузях правознавства, політології,
соціології, журналістики, реклами
і зв’язків з громадськістю та є спад-

коємцем славних традицій Одеської
національної юридичної академії та
Одеської правової школи.
Університет у повному обсязі забезпечує виконання державного замовлення та договірних зобов’язань
з підготовки фахівців.

Результати прийому на навчання за денною формою
у 2015 навчальному році
Бюджет

Контракт

Всього

Бакалавр

745

568

1313

Спеціаліст

86

654

740

449

609

1058

Магістр
Молодший спеціаліст
Всього по ВНЗ:
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106

280

386

1386

2111

3497
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ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
за напрямом та спеціальністю «Правознавство»
в Національному університеті «Одеська юридична академія»

Результати прийому на навчання за заочною формою
у 2015 навчальному році
Бюджет

Контракт

Всього

25

296

321

Бакалавр
Спеціаліст

40

612

652

Магістр

111

104

215

Всього по ВНЗ

176

1012

1188

№

Показник

2015–2016
н.р.

Прийнято на навчання, всього (осіб) в т. ч.:

4359

• денна форма
• в т. ч. за держзамовленням

3299
1322

1

Організація прийому на навчання
до Університету здійснювалась при
суворому дотриманні чинного законодавства та відповідно до затверджених правил прийому. Скарг щодо
порушення правил прийому не було.
Так як Національний університет «Одеська юридична академія» є
багатопрофільним вищим навчаль-

ним закладом, важливими є показники формування контингенту студентів в розрізі за спеціальностями
(«правознавство», «соціологія», «політологія», «журналістика», «інтелектуальна власність», «управління
інноваційною діяльністю», «консолідована інформація», «державна
служба»).

• заочна форма
• в т. ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з відзнакою
• зараховано на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами навчання
2
• денна форма
• заочна форма
Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
3
• денна форма
• заочна форма
Кількість випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації, прийнятих за
скороченим терміном навчання:
4
• денна форма
• заочна форма

1060
85
782
51
8388
1459
6,3
17,2
553
362
191

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
за спеціальністю «Соціологія» та «Політологія»
в Національному університеті «Одеська юридична академія»
№

1

2
3

4
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Показник

Прийнято на навчання, всього (осіб) в т. ч.:
• денна форма
• в т. ч. за держзамовленням
• заочна форма
• в т. ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з відзнакою
• зараховано на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна форма
• заочна форма
Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• денна форма
• заочна форма
Кількість випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації, прийнятих за
скороченим терміном навчання:
• денна форма
• заочна форма
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2015–2016
н.р.

73
73
40
—
—
4
—
323
—
8,1
—
—
—
—

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
за спеціальністю «Журналістика»
в Національному університеті «Одеська юридична академія»
№

1

2

3

4

Показник

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
«специфічні категорії» за спеціальністю «Інтелектуальна власність»,
«Управління інноваційною діяльністю», «Консолідована інформація»
в Національному університеті «Одеська юридична академія»

2015–
2016 н.р.

Прийнято на навчання, всього (осіб) в т. ч.:

61

• денна форма
• в т. ч. за держзамовленням
• заочна форма
• в т. ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з відзнакою
• зараховано на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна форма
• заочна форма
Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• денна форма
• заочна форма
Кількість випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації, прийнятих за скороченим
терміном навчання:
• денна форма
• заочна форма

61
15
—
—
7
2

№

Прийнято на навчання, всього (осіб) в т. ч.:

1

294
—
19,6
—
—

2

1

2

3

4

Показник

3

2015–
2016 н.р.

Прийнято на навчання, всього (осіб) в т. ч.:

55

• денна форма
• в т. ч. за держзамовленням
• заочна форма
• в т. ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з відзнакою
• зараховано на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна форма
• заочна форма
Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• денна форма
• заочна форма
Кількість випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації, прийнятих за скороченим
терміном навчання:
• денна форма
• заочна форма

—
—
55
42
7
—
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11
60
—
1,4
—

137

• денна форма

64

• в т. ч. за держзамовленням

54

• заочна форма

73

• в т. ч. за держзамовленням

49

• нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з відзнакою

40

• зараховано на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку

—

• денна форма

120

• заочна форма

121

Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• денна форма

2,2

• заочна форма

2,5

Кількість випускників ВНЗ I–II рівнів акредитації, прийнятих за скороченим
терміном навчання:
4

№

2015–
2016 н.р.

Подано заяв на одне місце за формами навчання

—
—

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
за спеціальністю «Державна служба»
в Національному університеті «Одеська юридична академія»

Показник

—

• денна форма

—

• заочна форма

—

Àíàë³ç ì³ãðàö³éíèõ ïîòîê³â
Кожного рок у Націона льний
університет «Одеська юридична
ака демія» проводить щорічний
моніторинг міграційних потоків
молоді за освітнім фактором, аналізуючи наявний матеріал поточного року. В 2014 році проводили
моніторинг міграційних потоків
з врахуванням відомостей щодо
студентів, які переведені з вищих

навчальних закладів АР Крим, Донецької і Луганської областей та
кількості осіб, які тимчасово допущені до занять. Аналіз моніторингу — аналіз чисельності осіб,
що вступили до Націона льного
університету «Одеська юридична
академія» з відповідних областей
держави та, зокрема, Одеської області.

—
—
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Моніторинг міграційних потоків молоді за освітнім фактором
за результатами прийому у 2015 році
№
п/п

Вступна кампанія
2015 року

Адміністративно-територіальні одиниці

всього бюджет контракт

Зараховано на перший курс денної форми
навчання, всього:
у тому числі з регіонів:
1

Моніторинг міграційних потоків молоді за освітнім фактором
за результатами прийому у 2015 році

Вінницька область / м. Вінниця

1265

793

472

70

57

13

2

Волинська область / м. Луцьк

30

30

0

3

Дніпропетровська область / м. Дніпро

94

46

48

4

Донецька область / м. Донецьк

28

24

4

5

Житомирська область / м. Житомир

27

24

3

6

Закарпатська область / м. Ужгород

14

11

3

7

Запорізька область / м. Запоріжжя

31

25

6

8

Івано-франківська область / м. Івано-франківськ

64

19

45

9

Київська область / м. Київ

34

22

10

Кіровоградська область / м. Кропивницький

43

11

Луганська область / м. Луганськ

12

№
п/п

Адміністративно-територіальні одиниці

Вступна кампанія 2015
року
всього бюджет контракт

Зараховано на перший курс денної форми
навчання мешканців області, всього осіб:
у тому числі з районів області:

307

208

99

1 Ананьївський район / м. Ананьїв

2

1

1

2 Арцизький район / м. Арциз

2

1

1

3 Балтський район / м. Балта

2

1

1

4 Березівський район / м. Березівка

1

1

0

5 Білгород-дністровський

9

8

1

Білгород-дністровський район /
м. Білгород-дністровський

2

2

0

7 Біляївський район / м. Біляївка

16

9

7

8 Болградський район / м. Болград

8

8

0

12

Великомихайлівський район /
9
смт Велика Михайлівка

2

2

0

34

9

10 Іванівський район/ смт Іванівка

4

4

0

10

6

4

Львівська область / м. Львів

29

26

13

м. Київ

91

6

11 Ізмаїл

6

4

2

12 Ізмаїльський район / м. Ізмаїл

2

2

0

3

13 Кілійський район / м. Кілія

2

2

0

55

36

14 Кодимський район / м. Кодима

2

2

0

14

Миколаївська область / м. Миколаїв

103

49

54

15 Лиманський район / смт Доброслав

10

8

2

15

Одеська область / м. Одеса

307

208

99

16 Любашівський район / смт Любашівка

3

3

0

16

Полтавська область / м. Полтава

8

6

2

17 Овідіопольський район / смт Овідіополь
18 Одеса

6

4

2

193

120

73

17

Рівненська область / м. Рівне

14

12

2

19 Окнянський район / смт Окни

1

1

0

18

Сумська область / м. Суми

4

4

0

20 Подільськ

5

4

1

19

Тернопільська область / м. Тернопіль

43

31

12

21 Подільський район / м. Подільськ

1

1

0

5

4

1

20

Харківська область / м. Харків

2

1

1

22 Ренійський район / м. Рені

21

Херсонська область / м. Херсон

33

25

8

23 Роздільнянський район / м. Роздільна

5

4

1

24 Тарутинський район / смт Тарутине

3

2

1

22

Хмельницька область / м. Хмельницький

41

37

4

23

Черкаська область / м. Черкаси

65

31

34

24

Чернівецька область / м. Чернівці

73

5

25

Чернігівська область / м. Чернігів

7

5
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25 Теплодар

1

0

1

26 Чорноморськ

9

8

1

68

27 Ширяївський район / смт Ширяєве

4

2

2

2

28 Южне

1

0

1
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Ðîçä³ë ²²².
Íàâ÷àëüíà ðîáîòà, îðãàí³çàö³ÿ îñâ³òíüî¿
ï³äãîòîâêè, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå
òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ
3.1. Ðîçðîáêà, âïðîâàäæåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ
îñâ³òí³õ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â
Прийняття Закону України «Про
вищу освіту» покликало змінити національну вищу освіту і, зрозуміти,
її ключові складники і чинники —
освітні програми і відповідні кваліфікації ступені, а через них і людину, яка передовсім має бути особистістю інноваційного типу.
Адекватне конструювання освітніх
програм і кваліфікацій у вищій школі
надає можливість вирішити кілька
взаємопов’язаних проблем: запрова-

дження компетентнісного підходу, а
через нього студентоцентризму; забезпечення зрозумілості і порівнюваності результатів навчання, набуття
компетентностей і кваліфікацій, ступенів для всіх зацікавлених сторін,
створення надійної основи для європейської і світової інтеграції; підвищення відповідальності за створення
власних внутрішніх систем забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій та їх реалізації та ін.
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Освітня програма визначається як узгоджений комплекс видів
освітньої діяльності, що розроблений та організований для досягнення навчальних цілей упродовж
певного тривалого і безперервного часу.
Кожна освітня програма відноситься до одного з рівнів вищої освіти і спеціальності. В рамках однієї
спеціальності Університетом реалізується кілька окремих освітніх
програм за різними спеціалізаціями, також окрему освітню програму
можуть спільно реалізувати кілька
факультетів, інститутів Університету. Освітня програма має навчальний план, графік навчального процесу, з урахуванням особливостей
форм навчання.
Навчання за освітньою програмою провадиться у очній та заочній
формах навчання.

Нова освітня програма розробляється на основі освітніх стандартів і з урахуванням вимог професійних стандартів у відповідній
професійний області і включає такі
етапи — створення проектної групи, призначення гаранта освітньої
програми, аналіз актуальності її
та оцінювання достатності наявних ресурсів, визначення профілю,
освітнього змісту та розроблення
навчального плану, системи оцінювання якості програми з метою
її удосконалення.
Процес розроблення, реалізації,
моніторингу та перегляду освітньої
програми документується в портфоліо освітньої програми. До портфоліо включається освітня програма та додатки до неї, відомості за
формами, передбаченими відповідними додатками до Ліцензійних
умов, інші документи напрацьовані
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проектною групою. Профіль портфоліо освітньої програми визначає
місце її в освітньому просторі, співвідношення із тематикою наукових
досліджень.
Порядок впровадження освітньої
програми визначається Положен-

ням про організацію освітнього
процесу Університету. На кожен навчальний рік складається робочий
навчальний план за кожною освітньою програмою, де обумовлюються щорічні особливості організації
освітнього процесу.

3.2. Ïðàêòè÷íà òà ñàìîñò³éíà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â
Ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà ñòóäåíòà
Організація практичної підготовки студентів в Університеті здійснюється на підставі Положення про
проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня
1993 року № 93, Положення про організацію практики в Національному університеті «Одеська юридична
академія», а також наскрізних та

робочих програм практик, які розроблені фахівцями Університету з
відповідної галузі знань.
Практична підготовка студентів
проводиться з метою ознайомлення
студентів з особливостями обраного
фаху, поглиблення їх знань та формування первинних загально-професійних і спеціальних навичок, що знадобляться їм у майбутній професії.
Практична підготовка спрямовується на закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в
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процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування
практичних навичок зі спеціальності, ознайомлення безпосередньо на
підприємстві, установі, організації,
державному органі, а також органі
місцевого самоврядування з професійною діяльністю.
Завершальним етапом підготовки студентів в Університеті є переддипломна практика, що проводиться на випускному курсі з метою
поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих студентами
знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки
до самостійної трудової діяльності.
Переддипломна практика передбачає проведення наукових досліджень з проблем відповідної галузі
знань з метою набуття студентами
компетентностей інноваційного ха-

рактеру, навичок науково-дослідної
науково-педагогічної або управлінської діяльності.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíòà
На сьогодні основною відмінною
рисою організації навчальної діяльності студента є орієнтація його у
навчальному процесі головним чином на самостійну роботу. Згідно
Положення про організацію освітнього процесу Університету передбачено відведення на самостійну
роботу студентів до 2/3 загального
обсягу навчального процесу.
Самостійна робота — це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння
ними сукупності знань, вмінь, навичок, що здійснюється за умови
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запровадження відповідної системи
організації всіх видів навчальних
занять. Метою самостійної роботи є
формування самостійності студента, його вмінь, знань, навичок, що

здійснюється опосередковано через
зміст і методи всіх видів навчальних занять.
Самостійна робота студента є
основним засобом оволодіння на-

Бази практичної підготовки студентів
Національного університету «Одеська юридична академія» у 2016 році
Види практики і
термін проведення

вчальним матеріалом у час, вільний
від обов’язкових навчальних занять.
Робота студентів яка планується та
виконується за завданнями і за методичного керівництва викладача,
але без його безпосередньої участі.
Самостійна робота студентів
необхідна не лише для оволодін-

ня певною дисципліною, але й для
формування навичок самостійної
роботи взагалі, в навчальній, науковій, професійній діяльності, здатності брати на себе відповідальність,
самостійно вирішувати проблему,
знаходити конструктивні рішення,
вихід із кризової ситуації тощо.

Основні бази практики

Державна податкова адміністрація України
Апеляційні господарські суди
Господарські суди
Апеляційні суди областей та м. Києва
Адміністративні окружні суди
Апеляційні адміністративні суди
Територіальні управління Державної судової адміністрації
Місцеві суди
Головні управління юстиції областей
Управління, відділи, інспекції МВС України
Міністерство закордонних справ України та його
навчальна
(ознайомча) — представництво в м. Одесі
з 01.02. по 27.02; Міністерство надзвичайний ситуацій України
Вища рада юстиції України
виробнича —
з 25.01. по 27.02; Державна митна служба України
органи Прокуратури України
переддипломна Служба безпеки України
(магістерська) — Пенсійний фонд України
з 18.01 по 26.02
Управління праці та соціальної політики
Інформаційне агентство «Контекст-Причерномор’я»
ГО Центр міжнародно-правового захисту
Обласні, районні, районні в місті, міські державні
адміністрації
Міські, районні, обласні ради
Крюінгові компанії, торговельні порти
Колегії адвокатури
Нотаріальні контори
Організації та підприємства юридичного профілю
недержавної форми власності
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3.3. Ñó÷àñíèé ï³äõ³ä äî âèêëàäàííÿ ó âèù³é øêîë³
Оновлення змісту, форм і методів
навчання, методик оцінювання (у
тому числі шляхом широкого упровадження у навчально-виховний
процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту) орієнтоване на
результат — сприяння формуванню загальних і професійних компетентностей студентів та визначення
того, наскільки студенти досягли
запланованих результатів.
Зростаюча доступність інформаційних ресурсів і розвиток інформаційних технологій дозволяють Університету суттєво інтенсифікувати
навчальний процес, досягаючи кращих результатів при зменшенні загального обсягу аудиторних занять.
Необхідними умовами для отримання такого ж ефекту в Університеті є наявність бажання викладачів переосмислювати усталені підходи до проведення занять, а також
послідовне стимулювання реальної самостійної роботи студентів з
опанування навчальних дисциплін
(розуміння ними того факту, що
обмеження процесу навчання виключно участю в лекційних і прак-

тичних заняттях є недостатнім для
формування конкурентоспроможного рівня професійної компетентності в умовах сучасного, швидкозмінного ринку праці). Враховуючи
викладене, в Університеті на рівні
структурних підрозділів розроблена та реалізовується збалансована
система заходів: стимулювання і
спонукання викладачів до впровадження мультимедійних технологій при викладанні навчальних
дисциплін — як у лекційних заняттях, так і при проведенні практичних робіт, забезпечуючи при цьому
оснащення необхідної кількості аудиторій мультимедійним обладнанням; впровадження дистанційних
технологій навчання, контроль за
діяльністю викладачів щодо послідовного зменшення репродуктивної складової викладання (завдяки
розміщенню навчальних ресурсів у
внутрішній університетській інтернет-мережі на сайті Університету) і
збільшення вимогливості до роботи
на студентів у позааудиторний час.
На рівні Університету: розроблені
заходи, щодо спонукання факультетів/ інститутів до перегляду на-
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вчальних програм у напрямку зменшення частки аудиторних занять в
загальному навантаженні студентів
(з диференціацією за рівнями підготовки і формами навчання, а також
— за напрямами підготовки) із досягненням запланованих показників упродовж декількох років; сприяння реалізації заходів структурних
підрозділів, спрямованих на спонукання викладачів до удосконален-

ня процесів викладання і навчання,
враховуючи ефективність роботи
викладачів при прийнятті відповідних кадрових рішень; підтримання
дій викладачів, кафедр, факультетів/
інститутів, які спрямовані на підвищення вимогливості до самостійної
роботи студентів; забезпечення належного функціонування електронної бібліотеки та щорічної підписки
на фахові наукові журнали.

товчим відділенням було ініційовано проведення конкурсу «Кращого
есе», школярі надсилали свої твори
на тему «Яким має бути майбутній
юрист». Серед усіх робіт було обрано
3 найкращі.
Нагородою стало безкоштовне
відвідування підготовчих курсів.
2. Проведення профорієнтаційної
роботи для учнів шкіл в м. Одеса та
Одеській області. Протягом вересня-листопада 2015 р. у рамках проекту «Моя професійна свідомість» завідуюча та старший лаборант Підготовчого відділення ЦООПІАР відвідували школи м. Одеса, спілкувалися зі
вступниками та знайомили їх з різними видами юридичних професій.
3. Постійна публікація статей в
газеті «Слово» та у Інформаційному
бюлетені про початок певного виду
курсів, про закінчення, про конкурси які проводяться Підготовчим

відділенням ЦООПІАР. Здійснення
рекламно-інформаційних публікацій в засобах масової інформації, та
виступи на телебаченні.
4. Організація та проведення відкритих лекцій викладачами НУ
«ОЮА» в Одеській області та Україні.
Вже всі викладачі кафедр провели відкриті лекції в різних районах Одеської області : Білгород-Дністровський,
Чорноморськ, Біляївка, Ананьїв,
Яське, Щербанівка, Роздільна, Виноградівка, Сергіївка, Доброслав, Холодна Балка, Візирка, Южний, Петрівка,
Ширяєво; та містах України : Херсон,
Луцьк, Суми, Харків, Хмільник, Вознесенськ, Ізмаїл. Проведено 33 лекції.
5. Організація проведення безкоштовного пробного ЗНО для 11-класників в м. Одеса, Івано-Франківськ, Нікополь, Миколаїв, Чернівці, Черкаси,
Київ, Кривий Ріг. З дисциплін: українська мова та література, історія Укра-

3.4. Ï³äãîòîâ÷å â³ää³ëåííÿ Öåíòðó îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿
ï³äãîòîâêè òà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè
З метою покращення кількісного складу потенційних вступників Національного університету
«Одеська юридична академія», поглибленого ознайомлення з напрямами та спеціальностями, за якими
здійснюється підготовка фахівців
в Університеті. Підготовче відділення Центру організації освітньої
підготовки та інформаційно-аналітичної роботи (далі — ЦООПІАР)

проводить діяльність, спрямовану
на якісну профорієнтаційну роботу
серед майбутніх вступників Університету безпосередньо в загальноосвітніх навчальних закладах України
та Університеті. Станом на лютий
2016 р. Підготовчим відділенням
було проведено наступні заходи:
1. Проведення конкурсу «Кращого есе» для учнів 11-х класів Одеської області. У вересні 2015 р. Підго-

~ 38 ~

~ 39 ~

їни, англійська мова, географія, математика. Зареєстровано 227 учасників.
6. Проведення конкурсу «Найкреативнішого селфі з символікою академії» для учнів та студентів м. Одеси та
Одеської області. Приз — безкоштовне відвідування підготовчих курсів.
Наразі на Підготовчому відділенні функціонують наступні види
курсів:
1. В Юридичний коледж НУ
«ОЮА» з основ права.
2. В Юридичний коледж НУ
«ОЮА» з української мови.

3. В університет з Української
мови та літератури.
4. В університет в Історії України.
5. В університет з англійської
мови.
6. В університет з географії.
7. В університет з математики.
8. В університет з англ. мови
вступ в магістратуру.
9. В університет з основ права
вступ в магістратуру.
10. В університет з основ права
вступ в магістратуру(для тих, хто
має диплом бакалавра «Економіка»).

Інформація про Підготовче відділення Центру організації освітньої
підготовки та інформаційно-аналітичної роботи Національного
університету «Одеська юридична академія»
Термін підготовки
Навчальний
рік

3 міс.
3 міс.
3 міс. Осн.
Укр. м. та
Істор. Укр.
права
літ.

3 міс.
Укр. м.

3 тиж.
Осн.
права

3 тиж.
Укр. м.

2013–2014

8

8

36

30

40

37

2014–2015

8

14

33

31

14

13

2015–2016

7

7

15

17

32

32

Всього осіб

23

29

84

78

86

82

відчені викладачі, кандидати юридичних наук, які плідно працюють
над створенням тестових завдань,
що направленні на виявлення обдарованої молоді та на прозоре оцінювання здобутих знань. У період з березня по травень 2016 року, фахівці
відділу прийняли участь у розробці
таксономій з 6 базових дисциплін,
а саме: конституційного права, адміністративного права, цивільного
права та цивільного процесу, кримінального права та кримінального
процесу. Розробка таксономій з вказаних дисциплін, які були затверджені МОН України, це складний
процес, який потребував великої
уваги та кропіткої роботи, оскільки
такий спосіб тестування став новелою для української освіти. У рамках експерименту проведення ЗНО
на магістратуру прийняли участь

ряд передових вишів, які були обрані МОН України.
Крім підготовки таксономій та
тестових завдань, відділ тестології
проводить підготовку бакалаврів
для якісної здачі такого роду тестів,
оскільки крім теоретичних знань,
студентам необхідно виробити в
себе навички швидкого логічного мислення та вміння швидко використовувати набуті теоретичні
знання при вирішенні практичних
завдань.
У травні 2016 року відділом тестології проведено пробне підготовче тестування для бакалаврів, якій
показав що студенти Національного університету «Одеська юридична
академія» підготовлені до різного
роду викликів і успішно пройшли
пробне тестування. Це було підтверджене тим, що усі бажаючи вступи-
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3.5. Â³ää³ë òåñòîëîã³¿ Öåíòðó îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿
ï³äãîòîâêè òà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè
Розвиваючи різні шляхи комунікації з вступниками, студентами та,
з метою впровадження нових форм
навчання і створення гідних умов
для набуття молоддю нових знань
та навичок, Національний університет «Одеська юридична академія» впроваджує нові шляхи для надання якісних послуг у сфері вищої
юридичної освіти. Так, відповідаючи на нові методи контролю знань

студентів, та створення прозорих
умов для здобуття ними вищої освіти в березні 2016 року було засновано відділ тестології ЦООПІАР. Створення нового відділу було зумовлено впровадженням з боку Міністерства освіти і науки України нових
умов вступу до магістратури, що
базуються на моделі зовнішнього
незалежного оцінювання. Фахівці
відділу тестології ЦООПІАР, усі дос-
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ти на магістратуру, у червні 2016 р.,
успішно пройшли ЗНО та вступили
у лави магістрів.
Відділ тестології ЦООПІАР не стоїть на місці, постійно вдосконалюючи методи контролю та оцінювання
знань. З вересня 2016 року проводиться оновлення банку тестових
завдань та проводиться підготовка
студентів до здачі ЗНО на магістратуру. Для системного контролю
знань студентів відділом тестології
ЦООПІАР заплановано проведення
що найменше двох пробних тесту-

вань, протягом навчального року.
Це дасть змогу викладацькому складу оперативно реагувати на процес
засвоєння теоретичного матеріалу
студентами та, в разі необхідності,
надати додаткову інформацію, ще
раз роз’яснити важкі для засвоєння
теми та навчити практичному застосування теоретичних знань.
Такий підхід дозволить підготовити гідних професіоналів, які покажуть високі результати при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання при вступі на магістратуру.

3.6. Â³ää³ë îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè
Öåíòðó îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè
òà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè
Відділ оцінювання якості вищої
освіти ЦООПІАР Національного університету «Одеська юридична академія» було створено в липні 2016
року. За час свого існування відділом була виконана низка завдань,
які були направлені на створення
та реалізацію системи забезпечення якості вищої освіти.
Так, було проведено внутрішнє
оцінювання якості освіти на факультеті адвокатури Національного
університету «Одеська юридична
академія» із залученням студентів,
викладачів, випускників факультету та роботодавців. За результатами проведеного оцінювання було
складено звіт, в якому були вказані
способи підвищення якості надання освітніх послуг на факультеті
адвокатури. Також відділом була
організована взаємодія з Проектом
USAID «Справедливе правосуддя»,

які проведуть зовнішнє оцінювання
процесів забезпечення якості освіти
факультету адвокатури НУ «ОЮА» у
березні 2016 року.
Крім того, відділ приймає активну участь у всеукраїнському процесі реформування вищої освіти. Така
участь мала місце при формуванні
переліку пропозиції щодо покращення Концепції вдосконалення
правничої (юридичної) освіти для
фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів
вищої освіти та правничої професії,
які були винесені на обговорення
та затверджені вченою радою Національного університету «Одеська
юридична академія».
Одним із основних завдань, які
повинен виконати Відділ протягом
2016 року, є розробка Положення про систему забезпечення якості вищої освіти в Національного
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університету «Одеська юридична
академія», та введення його в дію.
Дане положення повинно створити дієвий механізм внутрішньої
перевірки процесів надання освітніх послуг, що передбачено ст. 16
Закону України «Про вищу освіту».
Крім того, планується ввести планові оцінювання якості вищої осві-

ти в структурних підрозділах Національного університету «Одеська
юридична академія», а також забезпечити дієву співпрацю з аналогічними відділами українських
та зарубіжних ВНЗ, та організувати
ефективне співробітництво з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

3.7. Öåíòð ñòàæóâàííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Öåíòðó îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè
òà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè
Центр стажування та працевлаштування ЦООПІАР, що функціонує на базі
Національного університету «Одеська
юридична академія» є навчальним,
практикуючим, навчально-методичним і виховним Центром Національного університету «Одеська юридична
академія», який створений в 2016 році
з метою надання допомоги у стажуванні та працевлаштуванні студентів та
випускників українських вишів.

Ідея створення Центру стажування та працевлаштування ЦООПІАР
виникла у зв’язку з тим, що кожного року Національний університет
«Одеська юридична академія» випускає близько 5000 молодих фахівців, які є перспективними працівниками в галузі права, політології,
соціології та журналістики. Про це
свідчить кар’єрна реалізація наших
випускників в провідних компані-
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ях, представлених на ринку України та за її межами.
Центр стажування та працевлаштування ЦООПІАР Національного
університету «Одеська юридична
академія» створений для забезпечення студентів та випускників вітчизняних вищих навчальних закладів
професійним працевлаштуванням та
проходженням стажування у державних органах, установах, компаніях,
організаціях різних сфер діяльності.
Головною метою діяльності Центру
стажування та працевлаштування
ЦООПІАР є надання допомоги студентам і випускникам Національного
університету «Одеська юридична академія» у побудові професійної кар’єри
та сприянні їх працевлаштуванню,
адаптації до практичної діяльності, а
також підтримка подальших зв’язків
з випускниками вишів, здійснення

моніторингу їх кар’єри та соціальне
партнерство з роботодавцями.
Діяльність Центру стажування та
працевлаштування ЦООПІАР спрямована на:
• проведення постійного моніторингу ринку праці;
• накопичення та оновлення
банку даних потенційних роботодавців за основними видами юридичної діяльності;
• презентація спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців;
• налагодження співпраці та встановлення соціального партнерства з державними установами,
Центрами зайнятості, організаціями та підприємствами всіх
форм власності, які можуть бути
потенційними роботодавцями
для випускників та студентів;
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• формування банку даних та
пропон у ванн я резюме випускників вищих навча льних закладів України на ринку праці;
• надання консультацій майбутнім випускникам щодо питань
працевлаштування;
• запровадження системи зворотного зв’язку з підприємствами для отримання об’єктивної

оцінки якості фахової підготовки та відстеження кар’єрного
зростання випускників.
Центр стажування та працевлаштування ЦООПІАР — це можливість
донести до цільової студентської
аудиторії інформацію про компанію, переваги роботи в ній та умови
найму, а також надати можливість
активній молоді без досвіду роботи
знайти свою професійну нішу.

3.8. Êóðñ ëåêö³é íà ³íîçåìí³é ìîâ³
Êóðñ ëåêö³é íà àíãë³éñüê³é ìîâ³
З 15 вересня 2015 р. по 19 травня
2016 р. в Національному університеті «Одеська юридична академія»
на базі факультету міжнародно-правових відносин проводився курс
лекцій з юридичних дисциплін англійською мовою для студентів 1, 2,
3 і 4 курсів всіх факультетів денної
форми навчання і для студентів 2 і 3
курсів Юридичного коледжу.
277 студентів були зараховані на
курс лекцій з юридичних дисциплін
в цьому навчальному році. В результаті неуспішності 21 студент був відрахований. Таким чином, факультатив з юридичних дисциплін англійською мовою успішно закінчили
256 студентів.
З них, 47 сертифікатів отримали
з відзнакою:
• 1 курс — 10; 2 курс — 18; 3
курс — 8; 4 курс — 11.
та 209 — звичайні:
• 1 курс — 44; 2 курс — 66; 3
курс — 52; 4 курс — 47.

Приємно відзначити, що факультатив відвідують студенти не тільки Університету, а й Юридичного
коледжу. Так, сьомий рік поспіль
студенти 2-го і 3-го курсів Юридичного коледжу успішно займаються в
кількості вже 18 осіб (6 сертифікатів
з відзнакою) та показують відмінний рівень знань англійської мови.
Як показала практика, рівень
підготовки студентів-правознавців в професійній англійській мові
настільки високий, що дозволяє
нашим студентам не тільки брати участь в обласних олімпіадах з
іноземних мов, та займати призові
місця. Так, в цьому році вже вшосте
наші студенти борються на звання
кращого з кращих серед студентів
шести правових вищих навчальних
закладів м. Одеси. Так, 5 призових
місць з 6 дісталися саме студентам нашого Університету. Гран-прі
отримала команда студентів факультету міжнародно-правових
відносин 3 та 4 курсів: Базюк Іван
(4 курс), Іванова Валерія (4 курс),
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Мельник Анна (3 курс). Всі переможці є слухачами факультативу з
юридичних дисциплін англійською
мовою.
Для упорядкування навчального процесу ми продовжуємо доповнювати методичні посібники на
англійській мові з усіх юридичних
дисциплін, які вивчають студенти.
У цьому році вони були значно доопрацьовані нормативно-правовими актами, рекомендаціями щодо
використання літератури та словниками.
Таким чином, студенти прослухали 54 дисципліни англійською
мовою.
Крім базових дисциплін для студентів, які вивчають юридичні. дисципліни англійською мовою, лекції читали також гостьові лектори
з Швейцарії та Сполучених Штатів
Америки.
У наступному 2016 –2017 навчальному році кафедра аграрного,
земельного та екологічного права
пропонує новий навчальний курс
«Земельне законодавство і право»,
лекції якого буде проводити проф.
Сидор В. Д., а семінарські заняття —
доц. Гальчинська Н. Ю.
Кафедра соціальних теорій вже
запускає методичний посібник з
предмету «Політологія» та з 2016–
2017 року буде проводити даний
факультатив для студентів 2 курсу.
Кафедра права інтелектуальної
власності пропонує навчальний
курс «Медіація в праві інтелектуальної власності», лекції та семінари якого буде проводити доцент Романадзе Л. Д.

Відмінне знання не просто англійської мови, а саме юридичної
англійської показала команда нашого Університету у Фіналі Конкурсу з моделювання Міжнародного
Кримінального Суду, зайнявши 10
місце.
Також команда Національного
університету «Одеська юридична
академія» зайняла 2 місце на національному етапі Міжнародного
конкурсу з публічного міжнародного права імені Бена Телдерса, який
проходив у Львові.
Високий результат показала команда Національного університету
«Одеська юридична академія» на
міжнародному конкурсі в Гаазі з
міжнародного арбітражу.
Також в цьому році студентка
4-го курсу нашого Університету
Носенко Юлія виграла Конкурс інноваційних проектів «Підтримка
інновацій шляхом поліпшення регуляторної політики вищої освіти в
Україні», який проводився в Університеті Ковентрі, Сполучене Королівство.
Êóðñ ëåêö³é íà í³ìåöüê³é ìîâ³
Важливою подією в підготовці
фахівців-правознавців європейського рівня в Університеті стала
організація та проведення занять з
юридичних дисциплін на німецькій
мові на базі факультету міжнародно-правових відносин спільно з кафедрою романських і германських
мов, що дозволило новоутвореному проекту успішно проходити вже
четвертий рік поспіль.
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У цьому році в проекті брали
участь 8 викладачів. За період проведення занять було вичитано 12
навчальних курсів, що на 2 більше
ніж у минулому навчальному році.
Відмінне знання німецької мови
викладачів та студентів Університету, а також бажання стати висококласними фахівцями в галузі права
дозволили нам в цьому навчальному році проводити заняття з юридичних дисциплін на німецькій
мові вже щовівторка та щочетверга.
Кожна з дисциплін була забезпечена навчально-методичним посібником, який знаходиться на абонементі в бібліотеці Університету.
Слухачами курсу в цьому році
стали 36 студентів усіх курсів, 7 з
яких були відраховані в результаті неуспішності. Таким чином, факультатив з юридичних дисциплін
німецькою мовою успішно закінчили 29 студентів.
З них, 8 сертифікатів отримали з
відзнакою:
• 1 курс — 1; 2 курс — 2; 3 курс
— 2; 4 курс — 3
та 21 — звичайні:
• 1 курс — 1; 2 курс — 9; 3 курс
— 8; 4 курс — 3
Хочеться відзначити студентів-переможців в міській олімпіаді
з правової німецької мови, а саме:
Голдирєву Христину, Кривду Людмилу, Семенова Дмитра, Сторожилову Анастасію. Всі студенти є слухачами факультативу з юридичних
дисциплін на німецькій мові.
Великою гордістю для Університету стала студентка 3 курсу
факультету міжнародно-правових

відносин Кривда Людмила, яка зайняла почесне третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з німецької
юридичної мови.
Також студенти німецьких лекцій
організували показову презентацію
на німецькій мові, котра розкривала особливості культури Німеччини. 25 грудня вони розповідали та
показували особливості святкування Різдва в Німеччині.
Велику підтримку та допомогу в
проведенні факультативу з юридичних дисциплін на німецькій мові
надала Місія Європейського Союзу
з прикордонної допомоги Молдові та
Україні на чолі з Франческо Бастальї.
Представники Місії виступали
перед студентами та викладачами
Університету з авторськими курсами лекцій, а по закінченню проекту
студенти нашого Університету вже
представляли свої наукові доповіді
та презентації в стінах Місії. Франческо Бастальї зазначив відмінний
рівень знань не тільки права нашими студентами, а й володіння німецькою мовою.
Кращі студенти були нагороджені пам’ятними призами.
Êóðñ ëåêö³é íà ôðàíöóçüê³é ìîâ³
Успішне проведення факультативу з юридичних дисциплін англійською та німецькою мовами дозволило нам організувати факультатив
з юридичних дисциплін і французькою мовою, який функціонує вже
третій рік.
Реалізація проекту здійснюється за підтримки «Alliance francaise
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d’Odessa» на базі факультету міжнародно-правових відносин. Координатором проекту є кафедра романських і германських мов.
Сьогодні заняття проходять щосереди в другу зміну для студентів
усіх курсів Університету.
Крім викладачів нашого Університету, які прочитали 10 навчальних дисциплін, виступали й викладачі «Alliance francaise d’Odessa» —
наприклад носій мови Кевін Вінерон та Аліс Бонардо.
Слухачами курсу стали 20 студентів усіх курсів. Успішно закінчили факультатив всі студенти.
З них, 5 сертифікатів отримали з
відзнакою:
• 1 курс — 2; 2 курс — 1; 3 курс
— 1; 4 курс — 1
та 15 — звичайні:

• 1 курс — 1; 2 курс — 4; 3 курс
— 5; 4 курс — 5
Студенти нашого Університету
Савицька Юлія, Перней Софія та
Мохначова Дарина зайняли всі призові місця на обласній олімпіаді з
французької мови. Усі вони пройшли
курс навчання на французькій мові.
Студенти французьких лекцій
в першому семестрі 2015–2016 навчального року вивчаючи традиції
та культуру Франції, організували
свято нового Божоле (свято врожаю),
на якому демонстрували свої знання
мови та історії Франції. А в другому
семестрі було організовано свято
весни, також французькою мовою.
Студент 4-го курсу Ашихмин
Іван зайняв 4 місце на Всеукраїнській олімпіаді з французької мови
в м. Києві.

3.9. Ñèñòåìà êîíòðîëþ óñï³øíîñò³ ñòóäåíò³â
Оцінювання студентів як один
з найважливіших елементів вищої
освіти, який має значний вплив на
майбутню кар’єру студентів, необхідно здійснювати на високому професійному рівні. Оцінювання також
дає важливу інформацію про ефективність викладання та самостійної
роботи студентів.
Результатом контролю знань,
умінь і навичок є оцінка. Вона стимулює працездатність студентів у
тому випадку, коли є об’єктивною,
справедливою, навчальною. Оголошення оцінок проводиться після відповіді на питання або в кінці
навчального заняття. Проводиться

аналіз знань і вмінь студентів, вказуються позитивні й негативні сторони володіння матеріалом, зазначаються шляхи подолання труднощів для отримання вищої оцінки.
В Університеті з кожної навчальної дисципліни розроблені критерії оцінок перевірки теоретичних і
практичних знань.
Найбільш загальними критеріями досконалості/недосконалості
системи оцінювання є: підтвердження зафіксованого в Університеті рівня знань і вмінь при експертному (зовнішньому) оцінюванні;
кореляція оцінки результатів навчання студента у ВНЗ з оцінкою
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сформованості професійних та загальних компетентностей випускниками і роботодавцями.
Удосконалено університетське
положення про порядок організації
та проведення контрольних заходів.
Визначено, що процедура оцінювання відповідає таким вимогам:
призначається для вимірювання
досягнень визначених результатів
навчання; має чіткі й оприлюднені
критерії виставлення оцінок; відповідає своєму призначенню (діагностичний, поточний або підсумковий контроль); відповідає цілям
і зобов’язанням, задекларованим
Університетом; підлягає перевірці
на дотримання затверджених процедур.
Удосконалені методичні розробки з оцінювання знань студентів за
конкретними напрямами підготовки (та/або видами навчальної роботи студента).
Проводиться робота по створенню загально університетських банків екзаменаційних, контрольних
завдань і тестів з усіх навчальних
дисциплін Реалізація цього завдання передбачена для:

• накопичення інструментарію
оцінки успішності навчання студентів за спеціальністю з метою
його цільового використання та
подальшого вдосконалення;
• формування кейсів до завдань
для проведення моніторингу
залишкових знань студентів за
фаховим спрямуванням з урахуванням знань, вмінь і компетентностей студента відповідно до вимог роботодавців щодо
певного кваліфікаційного рівня
та пов’язаних з ним посадових
обов’язків;
• створення відділу тестології,
завданням якої слід визначити надання допомоги науково-педагогічним працівникам
у створенні інструментів освітнього вимірювання та їх шкалювання.
Проводиться удосконалення системи оцінювання студентів, що
навчаються за заочною формою
навчання, шляхом запровадження
обов’язкового виконання спеціально розроблених контрольних робіт
як передумови допуску до заліку/
екзамену.

3.10. Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íà ðàäà Óí³âåðñèòåòó
Навчально-методична робота
Університету здійснювалася відповідно до затвердженого плану під
керівництвом Навчально-методичної ради Університету (далі — Рада).
Всього було проведено 7 засідань
Ради, на яких обговорювалися найважливіші питання методичного

забезпечення навчального процесу
і перш за все: про подальший розвиток інноваційного характеру освітнього процесу в Університеті; про
стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу; про
порядок організації та проведення
контрольних заходів; про організа-

~ 49 ~

ційно-методичне забезпечення викладання юридичних дисциплін на
іноземних мовах; про організаційно-методичні засоби забезпечення
самостійної роботи студентів; про
організацію роботи комісії Навчально-методична рада Національного
університету «Одеська юридична
академія» з поточного контролю
знань і вдосконалення навчального
процесу; звіти директорів інститутів та деканів факультетів про стан
навчально-методичної роботи в навчальних підрозділах університету,
тощо.
Навчально-методичною радою
були розглянуті та запропоновані для затвердження вченою радою Університету освітньо-наукові
програми підготовки здобувачів
вищої освіти на його третьому (освітньо-науковому) та науковому

рівнях з метою отримання ступеня
доктора філософії і доктора наук.
З урахуванням новацій і майбутніх подальших змін в організації
навчального процесу в 2015–2016
навчальному році відповідно до
вимог нового Закону України «Про
вищу освіту» було оновлено та після ґрунтовного обговорення, прийнято 20 жовтня 2015 р. на засіданні Навчально-методичної Ради НУ
«ОЮА» Положення «Про організацію самостійної роботи студентів».
У звітному періоді активно працювала комісія з поточного контролю знань і вдосконалення навчального процесу (керівник проф. Мірошниченко Н. А.). Члени комісії
були присутні на лекціях і практичних заняттях у 37 викладачів.
У роботі комісії, крім її членів,
були задіяні досвідчені викладачі та

докторанти Університету. За результатами перевірки оформлювалися
відгуки в двох примірниках, один
направлявся на кафедру, а інший залишався в документах Ради. Після
відвідування занять члени ради усно
обговорювали результати перевірки і
представляли свої зауваження і пропозиції безпосередньо викладачу.
На високому теоретичному і методичному рівні тривала робота постійно діючих семінарів Університету. На шести засіданнях методологічного семінару для викладачів
(керівник проф. Оборотов Ю. М.)
розглянуті найбільш актуальні проблеми методології юридичних досліджень. На засіданнях семінару
виступили доктори наук: Андрейченко С. С., Афанасьєва М. О., Кормич Б. А., Туляков В. О. та інші. Слід
зазначити, що семінар користується
популярністю у викладачів Університету: середня явка становила не
менше 55 осіб.
Також активно працював постійно діючий методичний семінар молодих викладачів (керівник проф.
Овчинникова А. П.). Протягом
2015–2016 навчального року в Національному Університеті «Одеська
юридична академія» було проведено 7 засідань методичного семіна-

ру для молодих викладачів, на яких
обговорювалися новітні методики і
педагогічні прийоми, що застосовуються на заняттях зі студентами-юристами.
В рамках реалізації завдань методичного забезпечення навчального
процесу продовжено роботу з підготовки і видання серії «Навчально-методичні посібники Національного університету «Одеська юридична академія». Всього за звітний
період було рекомендовано до друку понад 40 навчально-методичних
посібників, в тому числі, 8 з них на
іноземних мовах. На сьогоднішній
день у фонді навчально-методичної
літератури бібліотеки Національного університету «Одеська юридична
академія» понад 100 найменувань
англійською, німецькою та французькою мовами. Практично всі
дисципліни, що читаються на іноземних мовах забезпечені навчально-методичною літературою.
З урахуванням інновацій в організації навчального процесу на всіх
кафедрах Університету в повному
обсязі оновлені всі робочі навчальні програми навчальних курсів і
спеціальних дисциплін, весь спектр
необхідних навчально-методичних
матеріалів.

3.11. Âèïóñê ôàõ³âö³â
òà âèêîíàííÿ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ
В цілому Університет підготував і
випустив у 2016 році:
Денна форма навчання, всього — 3977 особи, з них:
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• «молодших спеціалістів» — 435
осіб,
• «бакалаврів» — 1935 осіб,
• «спеціалістів» — 610 осіб,

• «магістрів» — 997 осіб.
Вечірня форма навчання, всього — 325 осіб, з них:
• «бакалаврів» — 197 осіб,
• «спеціалістів» — 32 особи.
Заочна форма навчання, всього — 1913 осіб, з них:
• «молодших спеціалістів» — 4
особи,
• «бакалаврів» — 893 особи,
• «спеціалістів» — 713 осіб,
• «магістрів» — 303 особи.
Усі випускники Університету
працевлаштовані.
Обсяг державного замовлення на
підготовку фахівців у 2016 році становив 1827 місць, зокрема:
• на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою
підготовки «молодший спеці-

аліст» 100 місць, всі за денною
формою навчання;
• на підготовку фахівців за
освітнім ступенем підготовки
«бакалаврів» 1429 місць, з них
1386 — за денною формою навчання;
• на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою
підготовки «спеціалістів» — 136,
з них 91 — за денною формою;
• на підготовку фахівців за освітнім ступенем «магістр» — 162,
з них 13 — за денною формою
навчання.
Фактичний випуск фахівців, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, за всіма напрямами і спеціальностями виконано в повному обсязі.

Контингент студентів та його структура за освітніми ступенями
«магістр», «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»,
«молодший спеціаліст»
Показники

Контингент студентів, всього
в тому числі:
ОС «магістр», з них:
за держзамовленням
за кошти фізичних та юридичних осіб

Чисельність осіб

Частка, %

12897

100

1458

11

1110

76

348

24

1493

11,5

за держзамовленням

375

25

за кошти фізичних та юридичних осіб

1118

75

8710

67,5

за держзамовленням

770

9

за кошти фізичних та юридичних осіб

7940

91

ОКР «спеціаліст», з них:

ОС «бакалавр», з них:

ОКР «молодший спеціаліст», з них:

1236

10

за держзамовленням

106

8,5

за кошти фізичних та юридичних осіб

1130

91,5
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Ðîçä³ë IV.
Åôåêòèâí³ñòü íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
4.1. Îðãàí³çàö³ÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè
òà ¿¿ ðåçóëüòàòè ó 2016 ðîö³
Наукова діяльність є невід’ємною
складовою освітньої діяльності і
здійснюється, у тому числі, з метою
інтеграції наукової, навчальної і
правозастосовчої діяльності.
Науково-дослідна робота у Національному університеті «Одеська юридична академія» у 2016 році
здійснювалася у рамках загальної
п’ятирічної теми наукового дослідження: Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та
культурний вимір» (номер державної реєстрації — 0116U001842).
Науково-дослідну роботу виконують 657 штатних науково-педагогічних працівника, а також 94 аспіранта денної форми навчання, 6
докторантів та 76 співробітників науково-дослідної частини. У 2016 році
серед працівників 56 докторів наук,
професорів, що на 8,9 % більше ніж
у 2015 році (51 доктори наук, професори). До кола науково-педагогічних
працівників Університету також входять 400 кандидатів наук, доцентів,
що на 7,0% більше ніж у 2015 році
(372 кандидатів наук, доцентів).
Результати проведених наукових
досліджень знайшли відображення
у 1534 опублікованих наукових ро-

ботах, у тому числі було видано 76
монографій, 127 підручників та навчальних посібників, 1331 стаття.
Університет активно бере участь
у доктринальному забезпеченні
нормотворчої та правозастосовної
діяльності. Зокрема, за результатами наукових досліджень у 2016 році
було підготовлено 23 законопроекти та доповідні записки на них з
пропозиціями щодо їх вдосконалення, також Університетом було підготовлено 116 наукових висновків
Університет бере участь у виданні 11 науково-практичних журналів, які входять до затвердженого
переліку фахових наукових видань,
затверджених МОН України. Три наукові видання «Юридичний вісник»,
«Одеський лінгвістичний вісник»,
«Актуальні проблеми філософії та
соціології» включено до міжнародної
бази Index Copernicus International.
В Університеті функціонує 4 спеціалізовані вчені ради:
Спеціа лізована вчена ра да
Д41.086.01. по захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.
Зазначена вчена рада проводить
захист дисертацій зі спеціальностей:
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• 12.00.01. — теорія та історія держави та права, історія політичних та правових вчень;
• 12.00.02 — конституційне право;
• 12.00.07 — адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право;
• 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура.
За 2016 рік у цій раді було захищено 22 кандидатських дисертації
та 2 докторських дисертації.
Спеціа лізована вчена ра да
Д41.086.03. по захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.
Зазначена вчена рада проводить
захист дисертацій зі спеціальностей:
• 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право;

• 12.00.05 — трудове право , право
соціального забезпечення;
• 12.00.08 — кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право;
• 12.00.09 — кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність;
За 2016 рік у цій раді було захищено18 кандидатських дисертацій
та 3 докторські дисертації.
Спеціа лізована вчена ра да
Д41.086.04. по захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.
Зазначена вчена рада проводить
захист дисертацій зі спеціальностей:
• 12.00.04 — господарське право;
господарсько-процесуальне право;
• 12.00.11 — міжнародне право;
• 12.00.12 — філософія права.
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• За 2016 рік у цій раді було захищено 9 кандидатських дисертацій та 1 докторську дисертацію.
Спеціалізована вчена рада СРД
41.086.05 по захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.
Зазначена вчена рада проводить
захист дисертацій зі спеціальностей:
• 12.00.07. адміністративне право
та процес, фінансове право, інформаційне право;
• 12.00.09 — кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність
За 2016 рік у цій раді було захищено 5 кандидатських дисертацій.
За звітний період у Національному університеті «Одеська юридична
академія» не було відкрито нових

спеціалізованих вчених рад. Всього
за 2016 рік у спеціалізованих вчених
радах університету було захищено
60 дисертацій, з яких 6 докторських
та 54 кандидатських.
В Національному університеті
«Одеська юридична академія» було
створено унікальний підрозділ —
Науково-експертний центр, який
покликаний проводити наукові експертизи, розробляти проекти нормативних актів, готувати на основі
наукового аналізу пропозиції до наявних проектів нормативних актів
на замовлення органів державної
влади і місцевого самоврядування,
підприємств і організацій, громадян, надавати правову допомогу в
організації малого і середнього бізнесу, юридичний супровід господарської діяльності.

Структура обсягів фінансування НДР у 2015–2016 рр. (тис. грн)
Види НДР

НДР, які виконуються на замовлення за рахунок загального
фонду Держбюджету
НДР, які виконуються за рахунок власних коштів академії
Обсяг фінансування грантів фонду, тис. грн.
Кількість грантів

2015 р.

2016 р.

2235,3

1911,1

0

0

4095

810

63

64

Характеристика науково-дослідної роботи Національного університету
«Одеська юридична академія»
№
п/п

Показник

Обсяг фінансування (всього) тис. грн
в т. ч., держбюджетних
1.

2016

2 011,1
1 911,1

госпдоговірних

100,0

міжнародних

0

інших фондів

0
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№
п/п

Показник

2016

4.2. Ä³ÿëüí³ñòü â³ää³ëó àñï³ðàíòóðè
òà äîêòîðàíòóðè Óí³âåðñèòåòó

Розподіл обсягів виконання НДР (тис. грн)
2.

фундаментальні

1 538,8

прикладні

472,2

інші

0

3. Кількість наукових та науково-технічних підрозділів

1

4. Кількість наукових шкіл
Чисельність виконання НДР (осіб)
в т. ч. штатних наукових працівників
із них: докторів наук
5.

8
1

кандидатів наук

1

професорсько-викладацького складу

6.

76

471

із них докторів наук

45

кандидатів наук

279

Участь професорсько-викладацького складу в науковій роботі (%
від штатної чисельності)

100

7. Кількість НДР, які виконувалися протягом року

10

8. Кількість закінчених робіт (всього)

3

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами їх
9.
загальний обсяг (тис.грн.)

0

10. Кількість ліцензійних угод сума проданих ліцензій (тис.грн.)

0

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року
(всього)

1502

із них: монографій
11.

74

публікацій у наукових журналах;

1533

публікацій надрукованих в міжнародних журналах

168

посилань визнаних в міжнародних журналах на роботи
викладачів ВНЗ
12.

Кількість експонатів представлених на виставках в т.ч.
міжнародних

0

Кількість отриманих нагород всього:

0

в т. ч. міжнародних премій
13.

10 162

0

державних премій

0

патентів та охоронних документів на винаходи

0

авторських свідоцтв

0

позитивних рішень

0
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З метою забезпечення якісної
підготовки наукових кадрів в Національному університеті «Одеська
юридична академія» функціонує
відділ аспірантури та докторантури.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 590
від 30.05.2016 року «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» затверджено Ліцензійний обсяг провадження освітньої діяльності у Національному університеті «Одеська
юридична академія» за такими спеціальностями: 081 Право; 082 Міжнародне право; 033 Філософія; 052
Політологія.
У 2016 році в аспірантуру Національного університету «Одеська юридична академія» прийнято
всього 71 особу.
На 1 січня 2017 року в аспірантурі Національного університету
«Одеська юридична академія» навчається всього 224 аспіранта. З
відривом від виробництва — 89, без
відриву від виробництва — 130, на
вечірній формі навчання — 5 аспірантів.
Підготовка аспірантів, які вступили до аспірантури до 2016 року,
ведеться по 17 спеціальностям.
Аспіранти, які зараховані у 2016
році, навчаються за 3-ма спеціальностями: 052 «Політологія», 081
«Право», 082 «Міжнародне право».
Відповідно до Закону України
«Про вищу освіту», Порядку підго-

товки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р.
№ 261, організовано процес підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії за новою освітньо-науковою програмою.
Керівництво науковою діяльністю аспірантів здійснюють висококваліфіковані наукові керівники
(47 — докторів наук, професорів,
67 — кандидатів наук, доцентів).
У 2016 році закінчили аспірантуру 51 особа. З них захистили кандидатські дисертації достроково 9
аспірантів.
Всього в спеціалізованих вчених
радах Національного університету «Одеська юридична академія» у
2016 році захистили кандидатські
дисертації 55 аспірантів і здобувачів.
На наукових радах інших установ
захистили кандидатські дисертації
4 аспіранта (2 з них достроково) та 6
здобувачів (2 з них достроково).
На 1 січня 2016 року у докторантурі Національного університету
«Одеська юридична академія» навчається 7 осіб.
Докторських дисертацій захищено — 6, з них 3 докторантами Національного університету «Одеська
юридична академія» 1 — співробітником Національного університету
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«Одеська юридична академія» 2 —
докторантами інших ВНЗ.
Чисельність здобу вачів, прикріп лених д ля написання кандидатських дисертацій ск ла дає
58 осіб (з них 13 співробітників).

Чисельність прикріплених осіб до
кафедр Національного університету «Одеська юридична академія» у 2016 році складає 4 особи,
які є співробітниками Університету.

собів доступу до інформації та видів інформаційних ресурсів. У 2016
році кількість відвідувань Наукова
бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія»
з урахуванням звернень до веб-ресурсів бібліотеки склало 655 909.
Фонд примірників власних ресурсів у поточному році налічує
874 669.
Книжкове зібрання бібліотеки Національного університету
«Одеська юридична академія» постійно поповнюється дарунками
читачів та меценатів — цінителів
книг, як наших співгромадян, так
і зарубіжних друзів Університету.
У 2016 році бібліотека з вдячністю
прийняла в дар цінні видання від:
• НУ оборони України ім. Івана
Черняховського (м. Київ);
• Видавництва «Наукова думка»;

• Видавництва «Юридична література»;
• Ради адвокатів в Одеській області;
• Проекта «USAID»;
• Кафедри морського та митного
права НУ «ОЮА»;
• Кафедри цивільного процесу НУ
«ОЮА»;
• Науковців та співробітників Національного університету «Одеська юридична академія» Ківалова С. В., Полянського Ю. Є.,
Тулякова В. О., Дудченко В. В.,
Вітмана К. М., Ващук Л. П., Царьової Л. К., Гричуна А. С., Лисенка М. П., Щукіна О. С., Короткого Т. Р., Якубовської Н., Курганського О. В., Лоджука М., Гавриш Н. С.,
Сон С. С., Мамич М. В., Нетудихатки О. В., Солодухіної М. М. та ін.
• Науковців України: Шаповала В. М., Коваля Д. О., Пав-

4.3. Äîñÿãíåííÿ òà ðîáîòà Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè
Наукова бібліотека Національного
університету «Одеська юридична академія» позиціонує себе як один з авторитетних інформаційно-аналітичних
центрів Національного університету
«Одеська юридична академія», що допомагає своїм користувачам максимально задовольняти їх інформаційні
запити та набувати знань з інформаційної культури та грамотності, сприяє популяризації НУ «ОЮА» в інформаційному просторі.

На сьогодні Наукова бібліотека Національного університету
«Одеська юридична академія» вже
створила свою вагому інформаційну та аналітичну нішу. Кількість
користувачів бібліотечною інформаційною системою Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» з
кожним роком збільшується, враховуючи відкриття нових структурних підрозділів, розширення спо-
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шук К. О., Савченко Л. А., Симоненка В. А. та ін.
Всього Науковій бібліотеці Національного університету «Одеська юридична академія» подаровано 2 322 книги на загальну суму
146 079,00 грн.
У 2016 році здійснювався активний книгообмін з Науковою бібліотекою Національного університету
ім. Ярослава Мудрого, з Одеською
обласною бібліотекою ім. М.Грушевського.
У 2016 р. НБ НУ ОЮА реалізовувала свою діяльність у межах двох
наукових тем: «Одеська школа права» та «Бібліотека сучасної правової
думки в Україні».
Активного розвитку набула інформетрична діяльність та діяльність, спрямована на сприяння пу-

блікаційній активності науковців
НУ «ОЮА».
Зокрема, були надані консультації співробітниками НУ «ОЮА»
щодо створення профілів науковців
у Google Scholar (Google Академія),
Mendeley, Research Gate, Academia.
edu, ResearcherID, SelectedWorks,
Digital Commons Network, ORCID
тощо.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015
№ 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти» (додаток № 15 «Технологічні вимоги
щодо інформаційного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої
освіти») обов’язковою умовою надання ліцензії визначено «забезпеченість бібліотеки вітчизняними
та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного
або спорідненого профілю, в тому
числі в електронному вигляді», а
також «наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного
або спорідненого профілю». Протягом року НБ НУ ОЮА забезпечила
тестовий доступ до бази даних De
Gruyter Law eProducts (з 23 травня до 23 червня 2016 р.; URL: www.
degruyter.com/law); ексклюзивний
доступ до нової академічної платформи Cambridge Core (з 12 квітня
2016 року URL:http://goo.gl/SbEhTj);
тестовий доступ до колекцій Social
Science Research Network (SSRN) (з
7 грудня 2016 р. до 5 лютого 2017 р.
URL : https://www.ssrn.com/en/);
ресурсів компанії «Ивис» (з 6 квітня
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по 6 травня 2016 року URL : http://
www.ivis.ru/).
Популяризовано бази відкритого доступу з матеріалами щодо
проблематики прав біженців (Free
access to OUP resources on refugee
law), яка розташована на порталі
Oxford University Press (http://opil.
ouplaw.com/page/refugee-law).
У 2016 році започатковано консультації щодо просування університетських видань (зокрема, «LEX
PORTUS» https://scholar.google.com.
ua/citations?user=cM1MxmYAAAAJ&
amp;hl=uk) структурних підрозділів
НУ ОЮА (зокрема, Кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» https://scholar.google.com.ua/cita
tions?hl=uk&amp;user=CC5NlVIAAA
AJ) у світових наукометричних базах
даних (зокрема, у Google Scholar).

Співробітники Наукової бібліотеки Національного університету
«Одеська юридична академія» долучилися до реалізації проекту з
підготовки уніфікованого перекладу національних нормативних документів України та розроблення
методичних рекомендацій щодо їх
впровадження, зокрема, з перекладу стандарту ДСТУ ISO 2789:2016
(ISO 2789:2013, IDT) «Information
and documentation — International
library statistics». Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика, який ініціювала НБУ
ім. В. І. Вернадського.
Науковою бібліотекою НУ «ОЮА»
реалізовано проект «Реєстр електронних ресурсів, призначених
для оприлюднення дисертаційних
досліджень здобувачів наукових
ступенів та відгуків офіційних опо-
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нентів з проблем держави і права»,
в якому відображено діяльність
спеціалізованих вчених рад за спеціальностями юридичної спрямованості (12.00.01 — 12.00.12) та
19.00.06 «Юридична психологія». З
Реєстром можна ознайомитися на
сайті НБ НУ ОЮА у рубриці «Бібліотечні проекти» (http://spetsrady.
library.onua.edu.ua).
На сьогодні сайт Наукової бібліотеки НУ «ОЮА» увійшов до проекту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Наука
України».
У межах функціонування репозитарію НУ «ОЮА» (http://dspace.
onua.edu.ua/ ) продовжувалось його
наповнення та укладались авторські договори із співробітниками
НУ «ОЮА» у відповідності до Положення про інституційний репози-

тарій Національного університету
«Одеська юридична академія», затвердженого 15 травня 2015 року.
Фахівці Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська
юридична академія» курують розміщення у репозитарії дисертацій,
прийнятих до захисту, авторефератів та відгуків офіційних опонентів
вченими секретарями Спеціалізованих вчених рад відповідно до наказу МОН України № 758 від 14 липня
2015 року.
У звітному році інституційний
репозиторій Національного університету «Одеська юридична академія» було включено до Тематичного
інтернет-навігатора: «Електронні
репозиторії» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
(http://nbuv.gov.ua/webnavigator/
repository).
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Восени 2016 року було реалізовано інтеграцію ідентифікатору ORCID
(OpenResearcherandContributor ID) із
програмним забезпеченням Dspase,
на якій встановлено репозитарій
НУ «ОЮА». Це надало можливість
акумулювати статті автора різними мовами, врахувати всі варіанти
транслітерації, зменшити кількість
помилок, а як наслідок збільшити
цитованість наукових робіт. Крім
того, колекції деяких вчених були
доповнені гіперпосиланнями на їх
сторінки в наукометричних базах
даних, соціальних мережах науковців, що дало змогу розширити
інформаційне представлення У поточному році фахівці Наукової бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія»
прийняли участь у роботі наступних конференцій: 4-а Міжнародна
науково-практична конференція
«Наукова комунікація в цифрову

епоху» (м. Київ, НАУКМА, 30–31
березня 2016 р.) (Іванійчук Т. Ю.);
Міжнародна науково-практична
конференція «Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції» (м. Одеса, НУ «ОЮА»,
20 травня 2016 р.) (з наданням доповідей — Солодухіна М. М., Іванійчук Т. Ю., Дремлюга О. О., Богданович О. В., Стефанчишена Т. М., Зубченко Н. І., Кузьмін Е. Е.) ;
Науково-практична конференція бібліотек ВНЗ Півдня України
«Бібліотеки ВНЗ: інформаційно-бібліографічна діяльність, тенденції
розвитку» на базі методичного центру (м. Одеса, Наукова бібліотека
ОНУ ім. І. І. Мечникова, 21–22 верес.
2016 р.) (з наданням доповідей Іванійчук Т. Ю., Дремлюга О. О., Стефанчишена Т. М., Зубченко Н. І.,
Кузьмін Е. Е.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучас-
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на юридична освіта: досвід минулого — погляд у майбутнє» (м. Одеса, НУ «ОЮА», 21 жовт. 2016 р.) (з
наданням доповідей — Іванійчук
Т. Ю., Зубченко Н. І., Хрущ Т. О.).
Науковою бібліотекою у звітному
році було організовано серію майстер-класів у межах семінару Весняної школи науковця (м. Одеса, Національний університет «Одеська
юридична академія», Наукова бібліотека Національного університету
«Одеська юридична академія», 25
квітня 2016 р.), які були присвячені
питанням наукометрії, організації
наукового пошуку в мережі Інтернет, самопрезентації вченого, бібліографічних стандартів та ін.
Конференція «Нові форми навчання та наукової діяльності у сучасному ВНЗ, практика їх застосування у Національному університеті «ОЮА» (м. Одеса, НУ «ОЮА»,
НБ НУ «ОЮА», 24 черв. 2016 р.) пройшла у межах Літньої школи науковця, і була також організована НБ
НУ ОЮА.
Учасники Весняної та Літньої
шкіл отримали сертифікати.
Співробітниками НБ НУ ОЮА
традиційно проводились лекції
для студентів першого курсу, присвячені ознайомленню з роботою
у науковій бібліотеці НУ «ОЮА»
та її інформаційними ресурсами.
Здійснювалась активна профорієнтаційна діяльність у межах «Тижня
професійної орієнтації» та заходу
«Уроки права — уроки життя», що
проходили в Одеській обласній бібліотеці для дітей (Кузьмін Е. Е.,
Слободниченко І. М.).

Співробітники бібліотеки приймали участь у підготовці та проведенні моделювання роботи міської
ради та громадськості із підготовки
змін до Правил поводження з тваринами у м. Одеса у межах Всеукраїнського збору Дитячого екологічного парламенту та інтерактивної
гри-моделювання «Ми активні громадяни» (Зубченко Н. І., Хрущ Т. О.).
У межах тижня Відкритого доступу, що проходив з 24 по 30 жовтня
2016 було реалізовано майстер-клас
«Підтримка руху відкритого доступу: від самоархівування вчених
до веб-рейтингу установи» http://
webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:P2scGsO-lvwJ:www.
openaccessweek.org/xn/detail/5385
115:Event:148711%3Fxg_source%3D
activity+&amp;cd=1&amp;hl=ru&a
mp;ct=clnk&amp;gl=ua (Іванійчук
Т. Ю., Зубченко Н. І., Хрущ Т. О.).
Співробітники Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»
(Т. Ю. Фідаєва, І. С. Мазур) прийняли участь у роботі семінару для працівників бібліотек Півдня України
на тему «Пам’ятки писемності та
культури у фондах бібліотек: проблеми розкриття та доступу», що
проходив у відділі рідкісних видань
і рукописів Одеської національної
наукової бібліотеки.
У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187
Науковою бібліотекою підготовлено відомості щодо інформаційного
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забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти з показниками
(нормативу) за рівнями вищої освіти (початковий рівень (короткий
цикл); перший (бакалаврський)
рівень; другий (магістерський) рівень), аспірантура та докторантура)
для забезпечення Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності
НУ «ОЮА», а також для ліцензування спеціальності 8.15010002 «Державна служба» за освітнім ступенем
«магістр», спеціальності 061 «Журналістика» за освітнім ступенем
«бакалавр», «магістр» та спеціальності 053 «Психологія» за освітнім
ступенем «бакалавр»). Було підготовлено відомості про інформаційне
забезпечення освітньої діяльності у
сфері професійно-технічної освіти
та при ліцензуванні освітнього ступеня «молодший бакалавр»
На початку навчального року
здійснювався аналіз забезпечення
навчально-методичною літературою за фондами НБ на 2016–2017
навчальний рік, які видані науковцями кафедр НУ «ОЮА». Постійно
аналізується забезпечення студентів
підручниками і навчальними посібниками з навчальних дисциплін, що
викладаються в Університеті.
Інформаційно-бібліографічна діяльність НБ НУ «ОЮА» є вагомою ланкою у діяльності бібліотеки. Протягом
року бібліотека плідно співпрацювала
з кафедрами університету, що сприяло розвитку наукової бібліографістики і дослідженню творчих досягнень
вчених НУ ОЮА. Значні зусилля співробітників інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки були спря-

мовані на створення бібліографічних
покажчиків, присвячених вивченню
правової спадщини вітчизняних правознавців, які зробили значний внесок у становлення і розвиток Одеської
школи права і продовжують її славні
традиції. Зокрема, у 2016 році було
підготовлено два бібліографічних покажчика: «Юрій Миколайович Оборотов». (Серія «Вчені Національного
університету «Одеська юридична
академія», вип. 24. ) та «Юрій Павлович Аленін» (Серія «Вчені Національного університету «Одеська юридична академія», вип. 25.).
Слід відзначити активну діяльність із створення бібліографічних
покажчиків бібліотеками структурних підрозділах НУ «ОЮА» за межами м. Одеси:
• Праці викладачів Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» за 2015 рік : бібліографічний покажчик / укл.
О. В. Гардаш; Миколаївський ін-т
права НУ «ОЮА». — Миколаїв,
2016. — 24 с.
• Давній Схід: історія держави та
права : анотований бібліографічний покажчик / укл. О. В. Гардаш
; Миколаївський ін-т права НУ
«ОЮА». — Миколаїв, 2016.- 28 с.
• Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького
ф-ту Національного університету
«Одеська юридична академія»;
упоряд. Л. О. Глущенко, С. В. Муханова — Кривий Ріг, 2015. — 20 с.
• Організація та методика науково-дослідницької діяльності:
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бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького ф-ту Національного університету «Одеська юридична академія»; ук л.
С. В. Муханова ; ред. : Л. О. Глущенко. — Кривий Ріг, 2015. — 7 с.
• Праці викладачів Криворізького
факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: бібліографічний покажчик /
бібліотека Криворізького ф-ту Національного університету «Одеська юридична академія»; укл.
Л. О. Глущенко, С. В. Муханова.
Кривий Ріг, 2016 — 33 с.
Продовжується випуск поточних
номерів першого в Україні «Юридичного реферативного журналу», який
свого часу був високо оцінений фахівцями НБУ ім. В. І. Вернадського.
Підготовлено до видання посібник «Електронний каталог Наукової
бібліотеки НУ «ОЮА ». Основи практичної роботи».
У 2016 році було встановлено
оновлену версію АБІС Unilib та продовжувалось наповнення електронного каталогу НБ НУ «ОЮА», який
на сьогодні складається більш ніж з
570 000 описів та майже 3000 електронних повнотекстових документів. Електронний каталог НБ НУ
«ОЮА» пов’язаний з репозитарієм
НУ «ОЮА» та іншими електронними ресурсами відкритого доступу,
що дає можливість через каталог
знайомитись з повними текстами
документів. Продовжується розміщення у локальній мережі повних
текстів навчально-методичної літератури, підготовленої викладачами
НУ «ОЮА».

Наповнюється та доопрацьовується «Бібліотека сучасної правової
думки України» (http://lib.onua.edu.
ua/BSPM/).
Науковою бібліотекою протягом
року здійснювалась активна виставкова та екскурсійна діяльність.
Було підготовлено більш ніж 50
книжково-ілюстративних виставок, віртуальна виставка «У колыбели Одессы». Розпочато роботу над
циклом відопрезентацій «Наукові
школи у НУ «ОЮА». Вже підготовлено два відеоматеріали — «Наукова
школа С. В. Ківалова» та «Наукова
школа М. П. Орзіха».
Проведено велику кількість тематичних екскурсій, зорієнтованих на
навчальні курси (спецкурси) з різних
дисциплін правового циклу, що викладаються в Національному університеті «Одеська юридична академія».
Крім того, в Наукова бібліотека Національного університету «Одеська
юридична академія» були проведені
екскурсії в межах профорієнтаційної
діяльності для школярів міста; екскурсії для студентів підрозділів НУ
ОЮА, розташованих поза Одесою та
ін. Зокрема, у відділі рідкісних видань
проведено більш ніж 125 екскурсій,
які відвідали понад 1300 чоловік.
Велику зацікавленість у студентства викликали книжкові презентації перших видань молодих літераторів, що навчаються в НУ «ОЮА»
(Єкатерина Мироненко «Красний
перець» (Винница : Нілан-ЛТД,
2015), Игорь Ковалев «Между строк»
(Херсон : Тімекс, 2016) та ін.).
Наукова бібліотека завжди радо
відкриває свої двері для гостей і по-
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ціновувачів її Величності Книги. У
2016 році гостями Бібліотеки стали
віце-президент Федеральної палати
адвокатів Германії Ульріх Вессельс,
к.б.н., фахівець з наукометричних
ресурсів Thomson Reuters Ірина
Тихонкова, Ліз МакЛафферті (Liz
McLafferty), Програмний директор
з міжнародного навчання, міжнародного партнерства та розвитку
Лондонського коледжу моди Лондонського університету мистецтв та
багатьох інших.
Розширення комунікацій з користувачами та популяризація діяльності Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська
юридична академія» продовжувались активно реалізуватись за допомогою соціальних мереж.
Працівники бібліотеки постійно підвищують свій кваліфікаційний та компетентністний рівень.

Так, Іванійчук Т. Ю. взяла участь у
дистанційному курсі «Електронна
бібліографія», організованому Дистанційною Академією ВГ «Основа»
і Харківською державною науковою
бібліотекою ім. В. Г. Короленка (з 27
січня по 7 червня 2016 р.), з отриманням сертифікату.
На сьогодні місія Наукової бібліотеки Національного університету
«Одеська юридична академія», як
вузівської бібліотеки одного з кращих ВНЗ України полягає у тому,
щоб в якості модуля інформаційно-аналітичної та інформаційно-освітньої системи ВНЗ відбирати,
комплектувати, систематизувати
та акумулювати інформаційні ресурси; надавати розширений перелік інформаційних послуг, сприяти
розвитку вузівської науки та освіти,
а також соціокультурної складової
діяльності НУ «ОЮА».
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8 Проблеми теорії держави і права

Науково-практичний коментар Цивільного
кодексу України / за ред. Є. О. Харитонова. —
Х. : Одіссей, 2006. — 574 с.
навч. –метод. посібник. — О. : Юрид. л-ра,
2006. — 36 с.

Науково-практичний коментар Цивільного
кодексу України
Словник основних понять теорії держави і
права

11

12

Харитонов Є. О.,
Дришлюк А. та ін.
Харитонов Є. О.,
Мазуренко С. В. та
ін.

учеб. пособие. — О. : Юрид. л-ра, 2006. — 40 с.
Методичні вказівки щодо підготовки
дипломних робіт. — О., 2006. — 48 с.
Методичні вказівки щодо підготовки курсових
робіт. — О., 2006. — 40 с.
Методичні вказівки для студентів 1 курсу
Міжнародного гуманітарного університету
(правознавство). — О., 2006. — 44 с.
підручник : у 3- т. / за заг. ред..
Є. О. Харитонова. — О. : Юрид. л-ра, 2006. —
Т. 1. — 525 с.
підручник : у 3- т. / за заг. ред.
Є. О. Харитонова. — О. : Юрид. л-ра, 2006. —
Т. 2. — 437 с.

13 Теория государства и права (в схемах)
14 Теорія держави і права
15 Теорія держави і права

16 Теорія держави і права

17 Цивільне право України. Кн. 1

18 Цивільне право України. Кн. 2

Харитонов Є. О.,
Харитонова О. І.,
Мельник С. Б. та ін.

Науково-практичний коментар Господарського Харитонов Є. О.,
кодексу України / за ред. О. І. Харитонової. — Харитонова О. І.,
Х. : Одіссей, 2006. — 502 с.
Мельник С. Б. та ін.
Науково-практичний коментар
Господарського кодексу України

Методичні вказівки для студентів 1 курсу
факультету цивільної і господарської юстиції.
— О., 2005. — 48 с.

Співавтори

Кивалов С. В.,
Орзих М. Ф. и др.

Кивалов С. В.,
Орзих М. Ф. и др.

Співавтори

10

9 Теорія держави і права

Вихідні дані

Методичні вказівки для студентів 1 курсу
Міжнародного гуманітарного університету. —
О., 2005. — 44 с.

7 Теорія держави і права

Назва

Методичні вказівки щодо вивчення курсу
теорії держави і права (для факультету
цивільного права і підприємництва). — О.,
2004. — 36 с.

№

Методичні вказівки для студентів 4
курсу факультету цивільного права і
підприємництва. — О., 2004. — 42 с.

6 Проблеми теорії держави і права

учеб. пособие. — О., 1994. — 281 с.

4 Основы государства и права

Одеса, 1994.

Методичні вказівки. — О., 1994. — 42 с.

3 Теорія держави і права

Загальнотеоретичні основи державноправового управління якістю
5 навколишнього середовища : .. дис. канд.
юрид. наук : 12.00.01 / Одес. держ. ун-т ім.
І. І. Мечникова.-О.,1994.

Методичні вказівки щодо підготовки курсових
робіт. — О., 1993. — 30 с.

2 Теорія держави і права

Вихідні дані

учеб. пособие. — О., 1993. — 295 с.

Назва

1 Основы государства и права

№

1. Ìîíîãðàô³¿, ï³äðó÷íèêè, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè

Ïóáë³êàö³¿ â êíèãàõ, çá³ðíèêàõ, æóðíàëàõ
ÇÀÂÀËÜÍÞÊÀ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×À — ðåêòîðà ÍÓ ÎÞÀ, ïðîôåñîðà
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Назва

підручник : у 3- т. / за заг. ред.
Є. О. Харитонова. — О. : Юрид. л-ра, 2006. —
Т. 3. — 824 с.

Вихідні дані

Герменевтика права: розвиток
юриспруденції

27

Вихідні дані

Проблеми сучасної політики та шляхи її
здійснення : Всеукр. наук.-практ конф. (м.
Одеса, квіт. 1993 р.) : тези доп. і виступів. — О.,
1993. — С. 206–207.
Україна: становлення незалежності : Всеукр.
наук.- метод. конф. (м. Одеса, жовт. 1993 р.) :
тези доп. і виступів. — О., 1993. — С. 61–63.

Охорона навколишнього природного
33 середовища в умовах формування правової
держави

47—я научн. конф. профессорскоК вопросу об историографии отечественной
преподавательского состава науч. работников
эколого-правовой охраны
(г. Одеса, 1992). — О., 1992. — С. 16–18.

Назва

2. Ïóáë³êàö³¿ â êíèãàõ, çá³ðíèêàõ, æóðíàëàõ

Одесская школа права. Введение в украинское
Разд. 2.5. Антропологизация в современном
право / под общ. Ред. С. В. Кивалова. —
правовом развитии
Одесса : Юрид. лит., 2016. — С. 122–129.

До політики державного управління якістю
32
навколишнього природного середовища

31

№

30

Співавтори

Час вибору: виклики інформаційної епохи :
колективна монографія / заг. ред. О. А. Івакіна,
Д. В. Яковлева. — Одеса : Гельветика, 2016. —
С. 183–195.
Вибір стратегії розвитку юриспруденції
29
сучасної України

Співавтори

28 Сучасне антропологічне праворозуміння

Вихідні дані

: навч. посібник : рекомендовано МОН України В. В. Дудченко,
/ НУ «ОЮА». — Одеса : Фенікс, 2014. — 184 с. - М. Р. Аракелян

Креативність загальнотеоретичної
юриспруденції :монографія / [Ю. М. Оборотов, Ю. М. Оборотов,
В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.];за ред..
В. В. Завальнюк,
Ю. М. Оборотова. — Одеса : Фенікс, 2015. —
В. В. Дудченко
С. 16–40.

Назва

Антропологічне осягнення правової
монографія. — Одеса : Юрид. л-ра, 2012. —
реальності: юриспруденція на перетині епох 208 с.

26

№

Ю. М. Оборотов,
монографія / за ред. Ю. М. Оборотова. — Одеса
Д. Д. Дудченко
: Фенікс, 2012. — 492 с.
[та ін.]

Актуальні грані загальнотеоретичної
юриспруденції

25

Ю. Н. Оборотов,
Н. Н. Крестовская,
В. В. Дудченко [и др.]

Общетеоретическая юриспруденция : учебник
/ под ред. Ю. Н. Оборотова. — Одеса : Фенікс,
2011. — С. 294–306; С. 372–384.

S. V. Kivalov,
Yu. N. Oborotov

Понятие и виды юридической
ответсвенности; Форма государства.

O. : Yuryd. lit., 2010. — 596 p

Титаренко Л. М.

Крижанівський
А. Ф.

С. В. Кивалов,
Ю. Н. Оборотов,
П. П. Музыченко
[и др.]

Харитонов Є. О.,
Гуревський В. К.
та ін.

Співавтори

24

Fundamentals of Ukrainian law / ed. by: S. V.
Kivalov, Yu.N. Oborotov, V. A. Tulyakov ; engl.
23 version: V. Y. Mizetskaya, I. Y. Bailo, N. E.
Alexeev ; transl.: N. V. Vareshkina et al. — 2nd
ed., rev., suppl.

Конфліктологія. Профілактика конфліктів в
Одеса : Юрид. л-ра, 2010. — 296 с.
організаціях : навч. посіб. —

22

Одеса : Фенікс, 2009. — 66 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки
курсових робіт з теорії держави і права

21

Введение в украинское право / под общ.
20 ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова ; МОН Одесса : Юрид. л-ра, 2009. — 768 с.
Украины, ОНЮА. — 2-е изд., перераб. и доп.

19 Цивільне право України. Кн. 2

№

~ 72 ~
~ 73 ~

Вихідні дані

Між нар. наук.-практ. конф, присвячена
150-річчю юрид. ін.-ту ОДУ ім. І. І Мечникова.
— О., 1997. — С. 7–10.

Методологічний принцип історизму:
поняття, значення, вимоги до нього

Наукова конф. проф.-виклад. складу і
аспірантів. — О., 1999. — С. 54–56.

Методологічний принцип історизму в
державо- і правотворенні
48

50

Принцип і метод історизму в сучасній теорії Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.
держави і права
— 2000. — № 3. — С. 11–14.

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. /
ОДЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. —
О., 1999. — Вип. 6–7. — С. 91–93.

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. /
ОДЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. —
О., 1999. — Вип. 6–7. — С. 345–350.
До методологічного принципу і методу
історизму в законотворенні
47

Принцип і метод історизму в загальній
49 теорії держави та права: динамізм і
перспективи розвитку

Право України. — 1998. — № 2. — С. 21–23.

Принцип історизму в право- і
державознавстві

Наукова конф. Проф.-виклад. Складу і
аспірантів. — О., 1998. — С. 76–78.

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МО України, ОДЮА. — О., 1998. — Вип. 6,
ч. 2. — С. 88–95.

46

45 Принцип та метод історизму

44

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МО України, ОДЮА. — О., 1998. — С. 25–
32.

Теоретичні питання удосконалення системи Наук.-практ. конф проф.-виклад. Складу і наук.
права України
працівників. — О., 1997. — С. 45–49.
43 Метод історизму в юридичній науці

42

Юридична освіта і правова держава (до
Історія як наука та її пізнавальне значення і 150-річчя Юридичного інституту ОДУ) : зб.
41
цінність
наук. пр. / МО України, Юрид. ін-т ОДУ ім.
І. І. Мечникова. — О., 1997. — C. 80–85.

№

Назва

Принцип історизму в системі розвитку
сучасної правової держави в Україні

40 Історія як наука

39

Культурно-історичні, соціальні та правові
аспекти державотворення в Україні : матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. (ОДУ ім. І. І.
Мечникова; Юрид. ін-т.-О.: стропринт,1996.). —
О., С. 66–72.

Теоретичні передумови державно-правового Актуальные проблемы государства и права :
38 управління якістю навколишнього
сб. науч. тр. / ОГУ им. И. И. Мечникова. — О.,
середовища
1995. — Вып. 2. — С. 158–165.

Українське національне відродження:
проблеми, прогнози, державна політика :
наук.-практ. конф. (м. Одеса, 1995). — О., 1995.
— С. 52–55.

Актуальные проблемы государства и права :
сб. науч. тр. / ОГУ им. И. И. Мечникова. — О.,
1994. — Вып. 1. — С. 14–17.

Право громадян на сприятливе
навколишнє середовище та деякі проблеми
36 державно-правового управління якістю
навколишнього середовища: історія і
сучасність
Політика України в галузі державно37 правового управління якістю
навколишнього середовища

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. — О., 1994. — С. 14–17.

35 Методологічний принцип історизму

Вихідні дані

Актуальні проблеми військового будівництва
в Україні: історія, уроки, сучасність : матер.
Всеукр. наук. конф. (17 квіт. 1993 р.). — С. 100–
111.

Назва

34 Профессионализация армии: за и против

№

Співавтори

Співавтори

~ 74 ~
~ 75 ~

Назва

Вихідні дані

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МОН України, ОНЮА. — Вип. 11. — О.,
2001. — С. 30–34.
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / МОН України, ОНЮА. — Вип. 12. — О.,
2001. — С. 314–317.

Поняття методологічного принципу
історизму

53
Принцип і метод історизму в загальній
54 теорії держави та права: динамізм і
перспективи розвитку

Юридический вестник. — 2007. — № 1. —
С. 36–38.
Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН України,
ОНЮА. — О., 2007. — Вип. 35. — С. 495–498.

58 Юридична антропологія: теорія і практика
59 Підвищення професійної кваліфікації суддів
Виникнення та розвиток юридичної
60 антропології як науки та навчальної
дисципліни

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2008. — Вип. 38. —
С. 96–102.
Антропологічна парадигма: діалектика
64 загального та особливого у природних
правах людини

68

Природні права людини в антропологічних
дослідженнях

67 Зміст юридичної антропології

Актуальні проблеми європейської інтеграції :
зб. ст. / За ред. В. М. Кривцової та Д. В. Ягунова.
— О. : Фенікс, 2008. — Вип. 3. — С. 35–38.
До питання про предмет юридичної
антропології
66

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН України,
ОНЮА. — О., 2008. — Вип. 40. — С. 203–208.

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2008. — Вип. 43. —
С. 225–229.

Наукові праці Одеської національної
юридичної академії / МОН України, ОНЮА. —
О. : Юрид. л-ра, 2008. — Т. 7. — С. 42–48.
Антропологічний детермінізм : свобода і
відповідальність особи
65

63

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН України,
ОНЮА. — О., 2007. — Вип. 36. — С. 56–58.

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. /
Юридична антропологія як наука в сучасній відп. ред. Л. І. Кормич ; ОНЮА, Південноукр.
Укарїні
центр гендер. дослідж. — О., 2007. —
Вип. 31. — С. 29–36.
Юридична антропологія як наука й
навчальна дисципліна

62

Наукові праці Одеської національної
Юридична антропологія як наука в сучасній
61
юридичної академії / МОН України, ОНЮА. —
Україні
О., 2007. — Т. 6. — С. 305–312.

Вихідні дані

Наук. конф. проф.-виклад. складу і аспірантів.
— О., 2006. — С. 67–69.

57 Юридична антропологія в Україні

Назва

Наук. конф. проф.-виклад. складу і аспірантів,
присвяченої четвертій річниці присвоєння
ОНЮА статусу національної. — — О., 2004. —
С. 54–58.

№

Наук. конф. проф.-виклад. складу і аспірантів,
присвяченої третій річниці присвоєння ОНЮА
статусу національної. — — О., 2003. — С. 22–26.

56 Система методів наукового пізнання

Наук. конф. проф.-виклад. складу і аспірантів,
55 Класифікація методів юридичного пізнання присвяченої другій річниці присвоєння ОНЮА
статусу національної. — — О., 2002. — С. 76–79.

Наук. конф. проф.-виклад. складу і аспірантів.
— О., 2001. — С. 87–88.

Методологічний принцип: поняття та
класифікація

Наукова конф. проф.-виклад. складу і
аспірантів. — О., 2000. — С. 11–18.

52

51 Принцип історизму в сучасній теорії права

№

Співавтори

Співавтори

~ 76 ~
~ 77 ~

Назва

Вихідні дані

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. /
ОНЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. —
О., 2008. — Вип. 34. — С. 10–14.

Юридична антропологія та теорія держави
74 і права: співвідношення , пробеми та їх
вирішення

Вихідні дані

Митна справа. — 2009. — № 5. — С. 67–70.
Політико-правове забезпечення
державної служби в органах місцевого
самоврядування : зб. тез доп. щорічних
всеукр. громад. Слухань (м. Одеса, 24–25
верес. 2009 р.). — О. : Юрид. л-ра, 2009. —
С. 558–561.
Правове життя сучасної України : тези доп.
Міжнародної наукової конф. проф.-викл. і
аспірант складу (м. Одеса, 5–6 черв. 2009 р.). —
С. 73–75.

Міжнародні стандарти прав людини в їх
антропологічному вимірі

Основні напрями дослідження юридичної
антропології

Роль антропології у розвитку юридичних
знань

81

82

83

80 Еволюція в антропології права

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. /
Генезис антропологічних знань у сучасному
ОНЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. —
правовому вимірі
О., 2009. — Вип. 38. — С. 3–11.
79

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2009. — Вип. 45. —
С. 390–395.

Держава і право: delegepraeterita, instante,
Генезис антропологічних знань в сучасному
futura / Миколаїв. навч. центр. ОНЮА.правовому бутті
Миколаїв,2009.-С. 5–6.
78

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2009. — Вип. 51. —
С. 349–355.
Взаємодія суспільства і права:
антропологічний вимір

Назва

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН України,
ОНЮА. — О., 2009. — Вип. 50. — С. 7–14.

77

№

Антрополого-герменевитичний підхід
76 до характеристики правової реальності:
становлення концепцій

Наукові праці Одеської національної
Антропологічний вимір сфер буття людини:
юридичної академії / МОН України, ОНЮА. —
генезис поглядів
О. : Юрид. л-ра, 2009. — Т. 8. — С. 63–71.

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2008. — Вип. 44. —
С. 342–345.

Юридична антропологія та інші напрями
73
антропологічного знанння

75

Сучасний правопорядок : тези Міжнародної
наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13–14 червня
2008 р.)/За заг. ред. Ю. М. Оборотова.О.,2008.-С. 62–63.

Правове життя сучасної України : тези доп.
Міжнародної наукової конф. (м. Одеса, 18–19
квіт. 2008 р.). — С. 41–42.

Суб’єкт — головне поняття
антропологічного дослідження

71
Теоретическое и практическое значение
72 исследования проблем законности и
правопорядка

Сучасний вимір держави і права : зб. наук. пр.
/ за ред.. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. —
Миколаїв : Іліон, 2008. — С. 487–488.

Роль і місце людини в системі
антропологічних знань

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ;
МОН України, ОНЮА. — О., 2008. — Вип.
39. — С. 6–10.

70

Процес глобалізації соціального життя:
69 феномен нації в розвитку держави
(правовий аспект)

№

Співавтори

Співавтори

~ 78 ~
~ 79 ~

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / відп. за вип. В. О. Туляков ; МОН України,
НУ ОЮА. — О., 2010. — Вип. 55. — С. 7–11.

91 Держава з позицій юридичної антропології
Еволюція права у поглядах фундаторів
юридичної науки

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 61. —
С. 293–298.
Юридичний вісник. — 2011. — № 1. — С. 4–8.
Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 57. —
С. 17–23.

Архаїчне право як категорія юридичної
97
антропології
98 Галузеві дослідження в антропології
Еволюція антропологічних знань у
99
правовому вимірі

Антропологія права: міжнародно-правовий
Митна справа. — 2011. — № 6. — С. 3–7.
вимір (міжнародні стандарти прав людини)
96

Митна справа. — 2011. — № 1. — С. 113–117.

Антропологічний підхід у цивілістичних
дослідженнях

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2010. — Вип. 53. —
С. 359–363.
Предмет юридичної антропології та теорії
94
держави і права: особливості взаємодії
95

Правове життя сучасної України : тези доп.
Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і асп. складу
(м. Одеса, 21–22 трав. 2010 р.). — О. : Фенікс,
2010. — С. 58–59.
Критерії юридичної антропології у
93
сучасному бутті суспільства

92

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. / відп. за вип. Р. М. Мінченко ; МОН України,
НУ ОЮА. — О., 2010. — Вип. 56. — С. 13–18.

Вихідні дані

Вісник прокуратури. — 2010. — № 12. — С. 62–
73.

Антропоцентристський підхід до
90 формування правової політики України в
умовах євроінтеграції

Назва

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2010. — Вип. 52. —
С. 269–274.

Антропологічний вимір та проблеми
89
взаємовідносин суспільства і права

№

Наукові праці Національного університету
«Одеська юридична академія» / МОНМС
України, НУ ОЮА. — О. : Юрид. л-ра, 2010. —
Т. 9. — С. 46–53.

Модернізація державного управління,
державної служби і кадрової політики/НУ
ОЮА. — О.,2010. — С. 172–180.

Антропологічний вимір глобалізаційних
88
процесів у правовій сфері

Антропологема людини «общинної» та
людини «державної»

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2009. — Вип. 46. —
С. 445–450.

Теоретичні основи юридичної антропології
86
та її еволюції

87

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2009. — Вип. 49. —
С. 151–156.

Судовий плюралізм: легалізована та
85
делегалізована юстиція

Вихідні дані

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов ; МОН
України, ОНЮА. — О., 2009. — Вип. 47. —
С. 309–312.

Назва

Роль юридичної антропології у сучасному
84
правовому розвитку

№

Співавтори

Співавтори

~ 80 ~
~ 81 ~

Вихідні дані

Актуальні проблеми філософії права: правова
аксіологія : матеріали Міжнар. «круглого
столу» (м. Одеса, 9 груд. 2011 р.). — О. : Фенікс,
2012. — С. 32–36.

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 58. —
С. 24–29.

Філософсько-антропологічні основи
109 дослідження конфліктності світу в епоху
глобалізації

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС
України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 67. —
С. 26–32
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр.
О., 2012. — Вип. 47: Теоретико-практичні
проблеми впровадження паритетної
демократії в України. — С. 10–19.

111 Гендер у ракурсі сучасної юриспруденції

Еволюція антропологічних знань у процесі
112
історичного розвитку суспільства

Концепція прав людини через призму
113
антропоогії права

114 Культура правосуддя та антропологія права Юридичний вісник. — 2012. — №2. — С. 13–16.

Питання удосконалення методології сучасної
юриспруденції : тези Другої Між нар. наук.
конф., присвяченої пам’яті О. В. Сурілова (м.
Одеса, 30–31 берез. 2012 р.). — Одеса : Фенікс,
2012. — С. 194–197.

Вплив глобалізаційних процесів на розвиток
основних антропологічних підходів у
110
Митна справа. — 2012. — № 6. — С. 3–9.
людиноцентричному осмислення основ
права

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС
України, НУ ОЮА. — Одеса, 2011. — Вип. 60. —
С. 7–13.

108 Феномен правової людини

Вихідні дані

Правове життя сучасної України : матеріали
Між нар. наук. конф. проф.-викл. складу
(м. Одеса, 20–21 травн. 2011 р.) / відп. ред.
В. М. Дрьомін ; МОНМС України, НУ ОЮА. —
Одеса : Фенікс, 2011. — С. 37–39.

Назва

Наукові праці Одеської національної юридичної
академії / МОНМС України, НУ ОЮА. — О. :
Юрид. л-ра, 2011. — Т. 10. — С. 20–27.

Соматичні права людини з позицій
юридичної антропології

107

№

Юридичний вісник. — 2011. — № 4. — С. 36–39.

Розвиток права та місце людини у поглядах
фундаторів юридичної антропології

106

Актуальні проблеми держави і права : зб.
Проблема предмета юридичної антропології наук. пр. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС
105
в дослідження школи Норбера Рулана
України, НУ ОЮА. — О., 2011. — Вип. 62. —
С. 609–614.

Правова реальність в антропологічному
104
вимірі (основні напрями досліджень)

Людина і закон: публічно-правовий вимір :
матеріали Міжнародної науково-практичної
Персоноцентризм у системі методологічних
103
конференції «VII Прибузькі юридичні
принципів юридичної антропології
читання», 25–26 листопада 2011 року —
Миколаїв : Іліон, 2011. — С.8–9.

Особистісна цінність права як принцип
102
антропологічної парадигми права

Актуальні проблеми політики : зб. наук.
Міфи позитивного права та сучасна правова
пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер.
традиція
дослідж. — О., 2011. — Вип. 42. — С. 3–12.

101

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр.
/ відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС України, НУ
ОЮА. — О., 2011. — Вип. 59. — С. 21–26.

Конфлікт і особа у світі, що змінюється:
витоки антропологічного розуміння

Назва

100

№

Співавтори

Співавтори

~ 82 ~
~ 83 ~

Назва

Вихідні дані

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС
України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 65. —
С. 45–53.

Актуальні проблеми держави і права : зб.
наук. пр. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС
України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 66. —
С. 473–477.

Принципи антропологічної парадигми
права

Принципи антропологічної парадигми
121
права

Трансформація теоретичних засад
антропологічних досліджень у праві

Актуальні проблеми політики : зб. наук.
пр. / НУ ОЮА, Південноукр. центр гендер.
дослідж. — О., 2012. — Вип. 44. — С. 11–17.

Митна справа. — 2013. — № 5. — С. 3–11.

Дослідження проблематики статті —
128 найвищий рівень досягнень юриспруденції
XX століття

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.
пр. — Одеса, 2013. — Вип. 70. — С. 43–48.

Юридичний вісник. — 2013. — № 2. — С. 5–9.

127 Державна влада та юридична антропологія

Еволюція антропологічних знань у процесі
історичного розвитку суспільства

Юридичний вісник. — 2013. — № 1. — С. 11–17.

Антропологічні аспекти правозначущої
поведінки
126

129

Порівняльне правознавство : зб. ст. / за ред.:
С. В. Ківалова, Ю. С. Шемшученко, У. Е. Батлер
та ін. — Одеса, 2013. — С. 10–12.
Антропологічний метод у дослідженні
правових систем
125

Правове життя сучасної України : матеріали
Між нар. наук. конф. проф.-викл. складу,
Феміністична те гендерна юриспруденція як присвяченої 15-річчю Нац. ун-ту «Одеська
124
складові юридичної антропології
юридична академія» та 165-річчю Одеської
школи права (м. Одеса, 20–21 квіт. 2012 р.). —
Одеса : Фенікс, 2012. — Т. 1. — С. 42–43.

123

Теоретичні та практичні проблеми
забезпечення сталого розвитку державності та
Традиції та менталітет українського народу права : матер. Міжнар. наук. конф. (м. Одеса,
122
як підґрунтя антропологізації права
30 листопада 2012 р.). / за заг. ред. В. М.
Дрьоміна. — Одеса : Фенікс, 2012. — Т.1. —
С.68–70.

№

Вихідні дані

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр.
/ відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНМС України, НУ
ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 63. — С. 14–19.

119 Принцип історизму: нові інтерпретації

Назва

Держава, право і юридична думка у
Балточорноморському регіоні: історія та
сучасність : матеріали XXVI Міжнар. історикоправової конф. (М. Одеса, 27–29 квітня 2012 р.).
— Одеса, 2012. — С.31–34.

120

Наукові праці Національного університету
«Одеська юридична академія» / МОНМС
України, НУ ОЮА. — О. : Юрид. л-ра, 2012. —
Т. 11. — С. 19–29.

Принцип антропології права у теоретико118
правових дослідженнях сучасності

Лідерство в держаному управлінні : зб. доп.
Правова політика України: антропологічний щоріч. Рішельєвськ. академ. читань (м. Одеса,
117
вимір
21–23 верес. 2011 р.) / за ред. В. В. Толканова [та
ін.]. — Одеса : Юрид. л-ра, 2012. — С. 159–161.

Методологічний апарат дослідження
116
юридичної антропології

Правове забезпечення ефективного
Міжнародно-правовий вимір антропології
виконання рішень і застосування практики
115 права (на прикладі практики Європейського
Європейського суду з прав людини / за ред.
суду з прав людини)
С. В. Ківалова. — Одеса, 2012. — С. 210–220.

№

Співавтори

Співавтори

~ 84 ~
~ 85 ~

Міжнародно-правовий вимір правового
буття людини

133

Розвиток методології сучасної юриспруденції :
мат. ІІІ Міжнар. конф. (м. Одеса, 12 квітня
2013 р.) / відп. ред. Ю. М. Оборотов. — Одеса,
2013. — С. 110–115.

Митна справа. — 2013. — № 1. — С. 3–9.

Jurnalul juridic national: teorie şi practică».
Молдова. — 2014. — №5 (9). — С. 10–13.

Антропологический поход к исследованию
соматических прав человека
Антропологическое измерение
эффективности права

142
143

Історія розвитку правових уявлень в
українській юридичній антропології
146

Актуальніпроблемидержавиіправа : зб. наук.
пр. — Одеса, 2014. — Вип. 73. — С. 143–146.
Актуальніпроблемидержавиіправа : зб. наук.
пр. — Одеса, 2014. — Вип. 74. — С. 32–35.

Митна справа. — 2014. — № 3. — С. 3–7.

Методи дослідження антропології права
147 (до проблеми застосування методології
соціологічної науки)
Методи дослідження антропології права
148 (до проблеми застосування методології
соціологічної науки)
Міжнародна науково-практична
конференція «Правове життя сучасної
149 України» у Національному університеті
«Одеська юридична академія», присвячена
ювілею С. В. Ківалова

Митна справа. — 2014. — № 1. — С. 3–12.

Генезис формування доктрини захисту прав
Митна справа. — 2014. — № 2. — С. 3–7.
людини в правовій системі України
145

Евразийский юридический журнал. — 2014. —
№ 1. — С. 52–56.

Evropsky politicky apravnidiskurz. — 2014. — №
4. — С. 130–138.

Юридична антропологія та правозначуща
поведінка
141

Антропоцентристское правопонимание:
144 реали современном украинской
юриспруденции

Митна справа. — 2013. — № 6. — С. 3–15.

Юридична антропологія та неофіційне
право

Вихідні дані

140

Назва

Актуальні проблеми філософії права.
Аксіосфера права та держави : матеріали
Міжнар. «круглого столу» (м. Одеса, 13 грудня
2012 р.). — Одеса : Фенікс, 2013. — С. 25–27.

Правове життя сучасної України : матеріали
Між нар. наук. конф. проф.-викл. складу/ НУ
«ОЮА». — О., 2013. — Т. 1. 2013. — С. 50–52.

№

139 Цінність провової міфології

Формування юридичної антропології як
науки: еволюція поглядів та ідей

138

Митна справа. — 2013. — № 4. — С. 3–9.

Соціоцентрична парадигма права з позицій
Митна справа. — 2013. — № 2. — С. 3–9.
юридичної антропології

137

136 Правова культура та антропологічний вимір Митна справа. — 2013. — № 3. — С. 3–9.

Нетипова правозначуща поведінка як
135
категорія юридична антропологія

Міфологічні аспекти права у світлі
юридичної антропології

Ірраціональні аспекти правової реальності у Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. —
світлі юридичної антропології
О., 2013. — Вип. 48. — С. 11–22.

132

134

Ірраціональне у праві з позицій юридичної
антропології

131

Юридичний вісник. — 2013. — № 3. — С. 17–
24.

Духовні засади сучасного право генезису :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «IX
Прибузькі юридичні читання» (м. Миколаїв,
29–30 листоп. 2013 р.). — Миколаїв : Іліон,
2013. — С. 8–10.

Ірраціональне у праві з позицій юридичної
антропології

Вихідні дані

130

Назва

Наукові праці Національного університету
«Одеська юридична академія». — Одеса :
Юрид. л-ра, 2013. — Т. 13. — С. 50–67.

№

Співавтори

Співавтори

~ 86 ~
~ 87 ~

Юридичний вісник. — 2014. — № 3. — С. 12–
19.
Митна справа. — 2014. — № 4. — С. 7–16.
Правове життя сучасної України : матеріали
Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої
ювілею академіка С. В. Ківалова (м. Одеса,
16–17 травня 2014 р.) : у 2 т. / відп. ред..
В. М. Дьомін. — О., Юрид. л-ра, 2014. — Т. 1. —
С. 48–50.
Митна справа. — 2014. — № 2. — С. 3–7.
// Юридичний вісник. — 2014. — № 2. — С. 14–
18.
Evropskypolitickyapravnidiskurz. — 2014. — №
6. — С. 38–46.
Юридичний вісник. — 2015. — № 4. — С. 5–13.

Правові традиції та антропоцентричне
розуміння правової реальності
Правові традиції та антропоцентричне
розуміння правової реальності

Соціологічні методи антропологічного
дослідження права

Соціологічні методи антропологічного
дослідження права
Юридична антропологія атипологія
сучасного праворозуміння
Юридична антропологія у формуванні
правової культури
Антропологічні аспекти правозначущої
поведінки

153
154

155

156
157
158
159

Завальнюк // Митна справа. — 2015. — № 5. —
С. 3–7.
Юридичний вісник. — 2015. — № 1. — С. 6–11.

162 Правова культура правосуддя в Україні
Традиції та національний характер
163 українського народу як підгрунтя
антропологізації права України

Юридичний вісник. — 2015. — № 3. — С. 141–
150.
Правові та інституційні механізми
забезпечення розвитку держави та права в
умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20 травня 2016 р.)
: у 2 т. / НУ «ОЮА» ; Південний регіональний
центр НАПрН України. — Одеса : Юрид. л-ра,
2016. — Т. 1. — 2016. — С. 47–49.

Юридична антропологія: тіло, тілесність
асоматичні права людини

Антропологічні витоки ефективності норм
права

Европейский вектор образования 2016 года:
Юридичний вісник. — 2016. — №1. — С.
интерпретирование

165

166

167

Правові та інституціональні механізми
забезпечення сталого розвитку України : мат.
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Студентське життя — багатоманітне та цікаве. І, безперечно,
складовою успіху, розвитку творчого, наукового потенціалу студентів є Студентське наукове товариство Національного університету «Одеська юридична академія» (далі — СНТ НУ «ОЮА»), яке
ск ладається з цілеспрямованої,
сучасної, перспективної та успішної молоді, що прагне якісних змін
в країні. Завдяки діяльності Студентського наукового товариства
до творчих пошуків, відкриттів,
організації та проведення наукових заходів залучається все більше
і більше активної молоді. Сьогодні,
керівництво НУ “ОЮА” сприяє та
підтримує спраглу до знань молоду

еліту, всебічно допомагаючи їй подолати нелегкі виклики сучасності.
СНТ НУ «ОЮА» працює вже більше 15 років та з перших днів і до
сьогодення успішно проявляє себе
шляхом реалізації великої кількості
проектів, важливих для розвитку
студентів, аспірантів, молодих вчених та Університету в цілому. Можливість активно брати участь у науковому житті Університету є гарантією успішного опанування обраної
спеціальності.
Студенти за власним вибором
та науковим інтересом обирають
напрямки наукового саморозвитку. Серед них: тематичні конференції (Верховенство права очима правників-початківців, Звітна
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2. Звітна конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених
3. Всеукраїнська конференція
«Верховенство права очима правників-початківців»
4. А ка демічний брейн-ринг
«Знавці Конституції» на кубок президента НУ «ОЮА», академіка Ківалова С. В.
5. Всеукраїнський брейн-ринг
«Знавці Конституції» на кубок президента НУ «ОЮА», академіка Ківалова С. В.

студентська наукова конференція, тощо) різноманітні круглі столи, брейн-ринги (Всеукраїнський
брейн-ринг «Знавці Конституції»
на кубок президента НУ «ОЮА»
С. В. Ківалова) , інтелектуальні форуми, лекції відомих вітчизняних
та іноземних науковців, тренінги,
практикуми з профільних юридич-

6. Конкурси наукових робіт серед
студентів різних курсів та факультетів, тощо.
Пріоритетним напрямом подальшого розвитку СНТ НУ «ОЮА» є забезпечення сталого розвитку української правової науки, через формування та підтримку всебічно зрілої, активної , а головне — свідомої
молоді, яка готова трансформувати
країну через наукову юридичну діяльність, першочергово починаючи
з себе.

них курсів та багато інших наукових заходів, що неодмінно допомагають студентам-початківцям
долучатися до витоків наукового
життя Університету.
У 2016 році СНТ НУ «ОЮА» проводило безліч заходів, серед яких:
1. Всеукраїнська студентська
олімпіада

Кількісні показники участі студентів в олімпіадах, конференціях
Показники

2015 р.

2016 р.

Всього

Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах,
конкурсах, I тур

500

500

1000

Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах,
конкурсах, II тур

45

44

89

Кількість студентів, які отримали нагороди за
результатами олімпіад,конкурсів

10

13

23

Кількість наукових публікацій студентів

2370

2550

4920

Кількість доповідей, зроблених студентами на
наукових конференціях

2433

2607

5040
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Ðîçä³ë V.
Ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè òà ñï³âðîá³òíèöòâî
Міжнародне співробітництво є
одним з важливих напрямків діяльності Національного університету
«Одеська юридична академія». Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті
інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, реалізації положень Болонської декларації.
Н а ц іон а л ьн и й у н і в е р с и т е т
«Одеська юридична академія» має
плідні наукові зв’язки з закордонними навча льними зак ладами,
серед яких Зальцбурзький університет (Австрія), Університет
«Азербайджан» (Азербайджан),

Бакинський державний університет (Азербайджан), Міжнародний
університет «МИТСО» (Білорусь),
Університет національного та світового господарства (Болгарія),
Бакінгемський університет (Великобританія), Університет Роберта
Гордона (Великобританія), Юридичний інститут Міністерства юстиції республіки Вірменія (Вірменія), Університет Нікосії (Кіпр),
Тель-Авівський Університет (Ізраїль), Університет для іноземців у
Перуджі (Італія), Казахський гуманітарно-юридичний університет
(Казахстан), Міжнародний дослідницький інститут Африки (Кенія),
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Європейський центр продовження
юридичної освіти (Кіпр), Університет прикладних наук міста Вісмар:
технології, бізнес і дизайн (Німеччина), Ризький Університет імені
Паула Страдиня (Латвія), Університет Вітаутаса Великого (Литва),
Університет європейських політичних і економічних досліджень
«Константин Стере» (Молдова),
Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ (Польща),
Варшавський університет (Польща), Вища школа обліку та бізнесу
Політехнічного інституту Порто
(Португалія), «Нижній Дунай» Університет Галлаті (Румунія), Трнавський університет (Словаччина)
Університет Марібору (Словенія),
Університет Любляни (Словенія),
Юридичний Коледж Чикаго Кент
Ілінойського технологічного інституту (США), Школа бізнесу ім.
Джона М. Хантсмана університету
штату Юта (США), Американський
університет (США), Леавітт Інститут міжнародного розвитку (США),
Таджицький національний університет (Таджикистан), Національний університет Тайваню (Тайвань), Університет Анадолу (Туреччина), Університет Чукурова
(Туреччина), Університет Єдітепе
(Туреччина), Університет Карабюк
(Туреччина), Університет MEF (Туреччина), Університет Ойзегін (Туреччина) Університет 19 Травня
(Туреччина), Університет Бордо IV
ім. Шарля Луі Монтеск’є (Франція),
Пантеон-Асса Париж II (Франція),
Загребський університет (Хорватія), Університет Лунду (Швеція),

Університет Берну (Швейцарія), Інститут Європи Університету Цюріху (Швейцарія).
В процесі співробітництва з закордонними навчальними закладами зв’язків здійснюється обмін
планами науково-дослідних робіт і
досвідом наукової роботи, сумісна
розробка наукових праць, рецензування наукових праць, обмін науковою інформацією та літературою,
участь у роботі спеціалізованих рад
по захисту дисертацій та інше.

На ц іона л ьн и й у н і в ер с и т е т
«Одеська юридична академія» послідовно розвиває співробітництво з
міжнародними урядовими та неурядовими організаціями. Університет
багато років плідно співпрацює з
Всесвітньої організацією інтелектуальної власності, Управлінням
Верховного Комісара ООН з питань
біженців, Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, Центром міжнародних правових досліджень (Австрія,
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США), Програмою академічних обмінів ім. В Фулбрайта (США), Леавітт Інститутом міжнародного розвитку (США), DAAD (Німеччина),
Альянс Франсез в м. Одеса, Британською Радою (Великобританія), проектами USAID «Нове правосуддя» та
з торговельної політики (США).
Норвезькою радою у справах біженців, неурядовими студентськими організаціями — Європейською
асоціацією студентів правознавців
(ELSA) та Міжнародною асоціацією
студентів політологів (IAPSS).
Університет є членом Європейської асоціації університетів (з 1998
року) та Європейської асоціації публічного права (з 2008 року), підписантом Magna Charta Universitatum
(з 2004 року).
Співробітництво з міжнародними організаціями сприяє обміну но-

вітніми освітянськими методиками
та практиками. За сприянням міжнародних урядових та неурядових
організації на базі Університету щорічно проводяться тематичні міжнародні школи, організовуються,
навчальні проводяться міжнародні
наукові форуми та освітні заходи,
здійснюється міжнародний книгообмін.
Н а ц іона л ьн и й у н і в е р с и т е т
«Одеська юридична академія» є визнаним центром науки та освіти. За
минулий навальний рік в Університеті було проведено понад 50 масштабних міжнародних заходів, серед,
особо слід визначити Навчальний
семінар «Механізм врегулювання
суперечок в рамках СОТ та Засоби
торговельного захисту» під егідою
проекту USAID з торговельної політики, Міжнародний конгрес з єв-
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ропейського права під егідою проекту ЄС «Підтримка впровадження
Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС», навчальний семінар «Міграція в Україні та ФРН: нові виклики
громадянському суспільству» під
егідою DAAD, відеоконференція
«Огляд нещодавніх рішень Європейським Судом з прав людини проти
України» під егідою Секретаріату
Суду, навчальний семінар з логістики, морських перевезень, сучасних
методик та засобів обробки вантажів під егідою Торгівельної палати
Бенілюксу тощо.
В минулому навчальному році
продовжилась реалізація факультативних освітніх проектів університету «Школа американського
права» (за підтримкою Центру міжнародних правових досліджень) та
«Школа права ЄС» (за підтримки

європейських освітніх та наукових
установ) на англійській мові.
За рік Університет відвідало понад 30 гостевих лекторів з числа закордонних провідних вчених, юристів-практиків, політичних діячів.
За участю гостевих лекторів було
організовано 11 факультативних
навчальних курсів на англійській,
німецький та французькій мовах
з різних галузей права іноземних
країн та порівняльного правознавства. Слухачами курсів стало понад
300 осіб.
Студенти, аспіранти та молоді викладачі Національного університету
«Одеська юридична академія» регулярно демонструють високі результати приймаючи участь у всесвітньо
відомих міжнародних студентських
інтелектуальних змаганнях. В цьому навчальному році студентські ко-
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манди Національного університету
«Одеська юридична академія» закріпили досягнутий у минулих роках
успіх — наші студенти представляли Україну на міжнародних раундах
Змагань з екологічного права ім. Дж.
Б. Стетсона, Судових змагань з медіа
права серед команд Північно-Східної Європи імені Монро Прайса, моделі Міжнародного кримінального
суду в Кжишове тощо.
Національний університет «Одеська юридична академія» створює
необхідні умови для забезпечення
індивідуальної академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів. Щорічно десятки студентів
та науково- педагогічні працівники
університету навчаються, проводять, дослідження, підвищують кваліфікацію за кордон. Так в рамках
програм академічної мобільності
студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники були довгостроково командировані до Університету
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Бакінгем (Великобританія), Празького університету (Чехія), Віденського
університету (Австрія), Цюріхського
університету (Швейцарія), Вільного
університеті Брюсселю (Бельгія).
В цьому році Національний університет «Одеська юридична академія» приєднався до реалізації
програми Еразмус + Опція К1 /
кредитна мобільність. В рамках цієї
форми міжнародного співробітництва здійснюється академічний обмін між університетом та іноземними освітніми установами. Зокрема,
студенти Національного університету «Одеська юридична академія»
проходили навчання в Університеті
Анадолу (Туреччина).
Щорічно зростає сума грантів та
спонсорських внесків. Гранти та
спонсорські внески використовуються за наступними напрямками:
закупівля закордонної наукової та
навчальної літератури іноземними мовами, організація групового
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стажування викладачів, аспірантів,
студентів Університету в наукових
та освітніх закордонних установах;
забезпечення індивідуальної мобільності студентів та науковців; організація та авторських навчальних
курсів іноземних гостьових лекторів;
організація інтегрованих довгострокових навчальних курсів; організація літніх міжнародних студентських
освітніх заходів; сертифікація мовних
навичок; видавнича діяльність, оновлення комп’ютерного обладнання.
Університет має славетні традиції
підготовки юридичних кадрів для зарубіжних країн. У різні роки в Університеті навчалися студенти з Азербайджану, Анголи, Вірменії, Афганістану, Білорусі, Болгарії, В’єтнаму, Гани,
Грузії, Данії, Зімбабве, Ізраїлю, Йорданії, Іраку, Ірану, Ємену, Казахстану, Камеруну, Кенії, Китаю, Литви,

Латвії, Молдови, Монголії, Намібії,
Нігерії, Палестини, Росії, Саудівської
Аравії, Сербії, Сирії, Сомалі, США,
Танзанії, Туреччини, Туркменістану,
ФРН, Узбекистану. Багато іноземних
випускники університету зайняли
високопоставлені пости в політичній,
економічній та юридичній сферах
на батьківщині. Але завдяки світовій економічній кризі декілька років
поспіль спостерігається зменшення
контингенту студентів-іноземців.
Міжнародне співробітництво
сприяє підвищенню авторитету Національного університету «Одеська
юридична академія» як в Україні, та і
по за її межами, популяризації української юридичної наукової школи за
кордоном. Результати наукових розробок апробуються за кордоном.
Аналітичні обзори розвитку різних галузей права України та науко-
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ві статті, які підготовлені вченими
Національного університету «Одеська юридична академія» публікуються у Щорічному бюлетені публічного
права, Щорічній збірці наукових матеріалів, що видається Інститутом
Європи Університету Цюріх, журналі INTEREULAWEAST, який створено в рамках реалізації проекту
TEMPUS IV «Розробка магістерської
програми з європейського і міжнародного права в Східній Європі».
Закономірним результатом активного міжнародного співробітни-

цтва Національного університету
«Одеська юридична академія» стало прийняття окремих структурних
підрозділів університету до Європейської асоціації юридичних факультетів. », Міжнародної асоціації
викладачів англійської мови (Британська рада, IATEFL).
За рейтингом міжнародної діяльності Національний університет
«Одеська юридична академія» послідовно займає перші місця серед
українських ВНЗ, які здійснюють
підготовку правознавців.

Показник

№

Навчальний заклад (організація)

1

Зальцбурзький університет (Австрія)

2

Університет «Азербайджан» (Азербайджан)

3

Бакинський державний університет (Азербайджан)

4

Міжнародний університет «МИТСО» (Білорусь)

5

Союз болгарських командос (Болгарія)

6

Університет національного та світового господарства (Болгарія)

7

Бакінгемський університет (Великобританія)

8

Університет Роберта Гордона (Великобританія)

9

Юридичний інститут Міністерства юстиції республіки Вірменія (Вірменія)

10

Університет Нікосії (Кіпр)

її

Університет Тель-Авіву (Ізраїль)

12 Університет для іноземців у Перуджі (Італія)

Міжнародні зв’язки
№
п/п

Установи, організації, з якими університет має довгострокові угоди
про партнерство та співробітництво

2015–
2016 н. р.

13 Казахський гуманітарно-юридичний університет (Казахстан)
14

Міжнародний дослідницький інститут Африки (Кенія)

1

Кількість фахівців, підготовлених для зарубіжних країн (всього)

69

15 Європейський центр продовження юридичної освіти (Кіпр)

2

Кількість зарубіжних навчальних закладів, організацій, з якими
підтримуються ділові зв’язки

61

16

Університет прикладних наук міста Вісмар: технології, бізнес і дизайн
(Німеччина)

17

Ризький Університет імені Паула Страдиня (Латвія)

3

Кількість направлених на навчання до зарубіжних навчальних
закладів:
• студентів
• аспірантів

18 Університет Вітаутаса Великого (Литва)
6
1

4

Кількість студентів, які проходили навчальні практики у
зарубіжних організаціях і установах

17

5

Кількість викладачів, які пройшли стажування у зарубіжних країнах

27

6

Кількість викладачів і співробітників, які перебували в ділових
зарубіжних відрядженнях

55

7

Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають почесні
звання зарубіжних навчальних закладів

5

Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали участь у
навчальному процесі ВНЗ
Кількість годин занять, проведених іноземними викладачами

22

8
9

Кількість розробок та проектів, виконаних спільно із
10
зарубіжними партнерами
Кількість спільних освітньо-професійних програм, за якими
11 здійснюється підготовка спеціалістів із
зарубіжними партнерами
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19

Ліванський мережа розвитку (Ліван)О

Університет європейських політичних і економічних досліджень
20
«Костянтин Стере» (Молдова)
21 Благодійний фонд допомоги мігрантам «Хайматгартен» (Німеччина)
22 Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла II (Польща)
23 Варшавський університет (Польща)
24

Вища школа обліку та бізнесу Політехнічного інституту Порто
(Португалія)

25 Пензенський державний університет (Росія)
26 Академія гуманітарної освіти (Росія)
27 Московський державний юридичний університет імені О. Є. Кутафіна (Росія)
224

28 Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (Росія)
29 Новосибірський державний університет (Росія)

15

ЗО Міжнародний юридичний інститут (Росія)
31

Челябінський державний університет (Росія)
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№

Навчальний заклад (організація)

32 Казанський державний технологічний університет (Росія)

Ðîçä³ë VI.
Âèõîâíà ðîáîòà òà äóõîâíå âèõîâàííÿ

33 Саратовський державний університет імені М. Г. Чернишевського (Росія)
34 Російська державна академія інтелектуальної власності (Росія)
35 «Нижній Дунай» Університет Галлаті (Румунія)
36 Трнавський університет (Словаччина)
37 Університет Марібору (Словенія)
38 Університет Любляни (Словенія)
39

Юридичний Коледж Чикаго Кент Ілінойського технологічного інституту
(США)

40 Школа бізнесу ім. Джона М. Хантсмана університету штату Юта (США)
41

Американський університет (США)

42 Леавітт Інститут міжнародного розвитку (США)
43 Таджицький національний університет (Таджикистан)
44 Національний університет Тайваню (Тайвань)
45 Університет Анадолу (Туреччина)
46 Університет Чукурова (Туреччина)
47

Університет Єдітепе (Туреччина)

48 Університет Карабюк (Туреччина)
49 Університет МЕБ (Туреччина)

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку інтелектуального
генофонду нації, виховання духовної еліти, примножують культурний потенціал, який забезпечить
високу ефективність діяльності
майбутніх спеціалістів.
Однією з найбільш важ ливих
ск ладових процесу формування
молодих фахівців є виховна робота. У цій роботі задіяний весь викладацький корпус, і перш за все,
ку ратори ку рсів і академічних
груп, органи студентського самоврядування, кафедра фізичного
виховання, студентський центр
культури та інші.

Організація виховної роботи у
вищому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи в
управлінні системою аудиторної та
поза аудиторної виховної роботи,
що вміщує аналіз і прогнозування,
планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування.
В цілому робота кураторів в Університеті значно активізувалася.
Для подальшого покращення організації цієї роботи, насамперед молодими викладачами, були скореговані пам’ятки кураторів академіч-

50 Університет Ойзегін (Туреччина)
51

Університет 19 Травня (Туреччина)

52 Університет Бордо IV ім. Шарля Луі Монтеск’є (Франція)
53 Пантеон-Асса Париж II (Франція)
54 Загребський університет (Хорватія)
55 Університет Лунду (Швеція)
56 Університет Берну (Швейцарія)
57 Інститут Європи Університету Цюріху (Швейцарія)
58 Центр міжнародних правових досліджень (США, Австрія)
59 Європейська асоціація юридичних факультетів
60 Європейська організація публічного права
61

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Україні і Молдові

62

Навчальний та науково-дослідницький інститут Організації Об’єднаних
Націй
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них груп та перевидані відповідні
журнали.
Виходячи з ряду об’єктивних обставин, що мають місце в Україні,
враховуючи особливості потреб
студентів та з огляду на тенденції
перебудови системи цінностей сучасної молоді виникає необхідність
у провадженні нових форм виховної
роботи зі студентами Університету.
На перше місце зараз виходить питання виховання студентів у дусі
національно-патріотичного відродження, формування почуттів любові до України, поваги до народних
традицій, національних цінностей
українського народу.
Головною, як і раніше, є індивідуально-виховна робота зі студентами.
З цією метою відбувається:
• проведення навчально-методичних семінарів з кураторами
навчальних груп, старостами з
питань їхньої участі в організації навчального процесу;
• підготовка та проведення заходів, присвячених державним
святам: Дню соборності та свободи України, Дню Конституції України, Дню Незалежності
України, Дню Великої Перемоги, Дню української писемності та мови, та інші.
• співпраця з органами студентського самоврядування з
питань організації виховного
процесу серед студентів;
• проведення конкурсу на найкращу академічну групу та її
куратора на факультетах та в
інших структурних підрозділах університету;

~ 104 ~

• здійснення роботи із профілактики правопорушень і стабілізації обставин у всіх сферах
студентського життя;
• проведення зустрічей та співбесід зі студентами I курсу з
правових питань (особливо з
питань попередження правопорушень);
• проведення заходів спрямованих на індивідуально-виховну роботу зі студентами, що
мають академічну заборгованість, а також проведення
аналізу відвідування лекцій та
практичних занять студентами;
• організація при деканатах систематичної профілактичної
роботи з батьками щодо порушень навчальної дисципліни
студентами факультету;
• сприяння проведенню серед
студентів олімпіад, конкурсів,
вікторин та інших змагань на
краще володіння правовими
знаннями, та інші.
Однією з найважливіших складових навчально-виховної роботи зі
студентами є ефективна система фізичного виховання і спорту, яка діє
в Університеті. Протягом 2015–2016
навчального року студенти-спортсмени Національного університету
«Одеська юридична академія» брали участь у міжнародних, національних, обласних змаганнях.
На чемпіонатах та Кубках Світу
завойовано 2 золоті, 1 срібна та 1
бронзова медалі.
На чемпіонатах та кубках Європи
— 3 золоті та 3 бронзові медалі.
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На чемпіонатах та кубках України — 12 золотих, 13 срібних, 8 бронзових медалі.
Чемпіоном світу серед молоді
став студент факультету журналістики Мельник Леонід (бойове самбо), срібним призером — студент
Інституту кримінальної юстиції
Діденко Олександр (боротьба на
поясах). Бронзовим призером Кубку Світу з дзюдо став Заслужений
майстер спорту аспірант Гордієнко
Олександр.
Чемпіонами Європи з сумо став
студент факультету цивільної та
господарської юстиції Вересюк
Олександр, а з самбо — студентка
Інституту кримінальної юстиції Ковальська Галина.
Відрадно відмітити, що захоплення спортом в Університеті носить
масовий характер. Так, на XХIV Об-

ласних студентських іграх виступили — 296 студентів Національного
університету «Одеська юридична
академія» . Команди Національного університету «Одеська юридична
академія» прийняли участь у 23 видах спорту. Чемпіонами стали збірні
команди з боротьби дзюдо, вільної
боротьби, самбо (чоловіки), баскетболу (чоловіки), футзалу (жінки),
волейболу (чоловіки), регбі (чоловіки). У загальнокомандному заліку
Університет посідає ІІ місце.
Протягом навчального року проводилася Спартакіада Національного університету «Одеська юридична
академія» серед студентів з 5 видів
спорту та Кубок президента університету з волейболу у якому прийняли участь 398 студентів. 1 місце посіла команда ІКЮ, 2 місце — САФ, 3
місце — ФЦГЮ.
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Кафедрою фізичного виховання
та профсоюзним комітетом Національного університету «Одеська
юридична академія» проведена
Спартакіада серед викладачів та
співробітників Національного університету «Одеська юридична академія». У Спартакіаді викладачі та
співробітники Університету змагалися в 6 видах спорту: шахи, волейбол, міні-футбол, кульова стрільба,
дартс, настільний теніс. Спартакіада набуває подальшої популярності
серед викладачів та співробітників.
У рамках організації та проведення виховної роботи в Національного університету «Одеська юридична
академія» діє Центр культури.
Зусиллями колективу Центру культури продовжена велика організаційна робота, метою якої є подальший
розвиток творчого потенціалу студен-

тів університету. Особлива увага приділяється вокальній студії під керівництвом Коваленко Л. М. Талановиті
співаки академії приймають активну
участь в багатьох міжнародних, Всеукраїнських та обласних фестивалях
та конкурсах. Так, на Всеукраїнському конкурсі «Зірка країни» переможницею стала аспірантка Анастасія
Берш. На 8-му міжнародному фестивалі естрадної пісні «На хвилях Світязя», який відбувся у червні 2016 року
перше місце посів аспірант Віталій
Бойченко, а призером став студент
5-го курсу ІКЮ Олександр Балакан.
Не можна не відмітити що студенти займаються не тільки сольним виконавством, а й співом в тріо, квартетах, ансамблях. Адже ніщо так не
виховує почуття взаємодопомоги та
дружньої підтримки як перебування в колективі. Яскравим прикладом
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цього являється, створений у 2014
році, вокальний чоловічий квартет
університету «De Jure». Художній керівник — Ольга Слуцька.
Хореографічне мистецтво по кількості зайнятості студентів завжди
займало та займає перше місце в
студентському центрі культури. Не
дивно, тому що на базі Центру культури функціонує декілька танцювальних ансамблів. Яскравим прикладом є ансамбль «Зірки Одеси»,
який по праву достойно відповідає
своїй назві. Колектив був створений
у 2004 році на базі кафедри фізичного виховання, у поточному році
його було оновлено.
Художній керівник — старший
викладач кафедри фізичного виховання Антипова Ж. І.
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Вся робота Центру культури носить яскраво виражену виховну
спрямованість, основною метою
якої є формування у студентів духу
патріотизму, любові до Батьківщини, основ духовності, почуття взаємодопомоги та дружньої підтримки, поваги до старшого покоління.
Продовжується унікальний, який
не має аналогів, музичний проект
університету «Пісні Перемоги» у
виконанні студентів Національного університету «Одеська юридична академія». До великого свята —
71-річчя Перемоги був відзнятий і
побачив світ черговий фільм — концерт з цієї серії.
За ініціативи та за підтримки
Почесного громадянина м. Одеси
С. В. Ківалова вже 5-й рік поспіль
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проходить загальноміський вокальний конкурс «Співаю про тебе я,
Одеса моя», в якому беруть участь всі
бажаючі без обмеження віку автори
та виконавці пісень про Одесу. Організацію, підготовку і проведення
конкурсу здійснює Центр культури.
Гала-концерт конкурсу проходить на
День міста в Міському саду за участі
жителів Одеси та гостей міста.
І ще один музичний проект, який
не має у своєму роді аналогів. Кращі солісти Університету, істинні патріоти нашого міста-героя, вже 4-ий
рік влітку щотижня по вихідних
днях виступають в Міському саду
з концертами перед мешканцями
нашого міста і його численними
гостями, з пісенним репертуаром
про наше прекрасне місто .
У травні поточного року колектив Одеського міського зоопарку

звернувся по допомогу у організації
та проведенні свята до Дня захисту
дітей. Силами працівників та студентів Центру культури на базі зоопарку було організовано святковий
концерт для усіх дітей міста.
Центр культури університету традиційно забезпечує проведення низки організаційно-культурних заходів, таких як: «Посвята в студенти»,
«День Академії», «Міс Академія»,
новорічні ранки для дітей співробітників, новорічний концерт для викладачів НУ «ОЮА», «Тетянин День»,
«День Св. Валентина» і багато інших.
Ду ховне вихованн я ст удентства Національного університету
«Одеська юридична академія» —
це невід’ємна сторінка у житті та
становленні вищого навчального
закладу, яка починається з будівництва першого в Україні Студент-
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Показники результативності виховної роботи в Національному
університеті «Одеська юридична академія»
№
п/п
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Рік
Показник

2015/2016
н. р.

1

Кількість посадових осіб, в обов’язки яких входить конкретна
відповідальність, за планування, організацію та виконання
виховної роботи

2

Кількість клубів і гуртків за інтересами, у них студентів

24/434

3

Кількість спортивних секцій, у них студентів

10/403

4

Кількість студентів, які отримали нагороди та дипломи на оглядах:
обласних;
галузевих;
державних;
міжнародних

5

Кількість студентських наукових товариств,
у них студентів

6

Кількість студентів, які отримали нагороди за студентську
наукову діяльність

685

7

Кількість відрахованих студентів всього:
в т. ч. за: академічну неуспішність,
інші причини

167
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339

36
43
16
50
10
5 747

ського храму Святої мучениці Татіани, котра вважається не тільки
покровителькою студентства, але
й розглядається молоддю як символ великої духовності й мужності. Ініціатором створення першого в Україні студентського храму
став президент Університету, народний депутат України, академік
С. В. Ківалов.
Сьогодні Студентський храм Святої мучениці Татіани — місце духовного відновлення для багатьох студентів та викладачів Національного
університету «Одеська юридична
академія», а також жителів м. Оде-

си. В Університеті з ініціативи Президента Національного університету «Одеська юридична академія»,
народного депутата України, академіка С. В. Ківалова продовжується традиція будівництва християнських храмів. Так, у грудні 2011 р.
С. В. Ківаловим та Митрополитом
Одеським та Ізмаїльським Агафангелом було закладено перший камінь до фундаменту першої в Україні церковно-приходської школи. Ця
школа буде навчальним закладом,
де водночас проводиться загальна
освітня підготовка та духовне виховання учнівської молоді.
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Ðîçä³ë VII.
Ïåðâèííà ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ
Колективний договір Національного університету «Одеська юридична академія» на 2015–2020 роки
був затверджений Конференцією
трудового колективу Національного університету «Одеська юридична академія» 15 травня 2015 року
(протокол № 9). До колективного
договору вносилися деякі зміни
щодо уточненням положень Правил
внутрішнього розпорядку та Угоди
адміністрації зі студентами Університету.
Сто відсотків працюючих охоплені колективним договірним регулюванням трудових відносин та захи-

стом соціально-економічних інтересів працівників та студентів.
Сторони колективного договору
здійснювали спільний контроль за
дотриманням законодавства про
оплату праці.
Педагогічні та науково-педагогічні працівники перед відпусткою
отримують матеріальну допомогу на оздоровлення, винагороду за
сумлінну працю. Щомісяця вирішуються питання про преміювання і
надання матеріальної допомоги на
оплату праці технічному та обслуговуючому персоналу, студентському активі Університету.
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Ана ліз ступеня виконання у
2015–2016 роках законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», положень
колективного договору Університету дає підстави свідчити про значні
досягнуті результати у частині захисту трудових, соціально-економічних, духовних прав та інтересів
осіб, які працюють та навчаються в
Університеті.
На фоні зага льної фінансової
та економічної кризи, коли більшість вітчизняних ВНЗ втрачають
свою матеріальну базу, Університет, навпаки , приростає новими
об’єктами. У 2016 році — завершені основні роботи щодо капітальної реконструкції стадіонів Університету, активно здійснюється
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будівництво Церковно-приходської школи.
В Університеті діє комісія з соціального страхування. Значну увагу
профком та комісія з соціального
страхування Університету приділяють як наданню матеріальної допомоги, так і організації відпочинку
та оздоровлення працівників і студентів Університету.
Так, у 2016 році через скорочення бюджетного фінансування
університетом було отримано з
Фонду соціального страхування
лише 2 пу тівки на оздоровлення дітей працівників в дитячому
таборі «Знамя» (вартість путівки
становила 3000 грн., із них: 1000
грн. було оплачено Фондом соціа льного страхування, 1000 грн.
профкомом та 1000 грн. батьками
дітей).
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В 2016 році за рахунок профспілки
було виплачено матеріальну допомогу співробітникам і студентам Університету у сумі 668 806 грн., (2015
р. — 430 553 грн.). В першу чергу матеріальна допомога надавалася на
лікування наших колег: 297 760 грн.
у 2016 році (2015 р. — 244 900 грн.)
На організацію новорічних святкувань та подарунків для дітей та
онуків співробітників академії у
2016 році профспілкою було витрачено кошти у сумі 102 700 грн.
(2015 р. — 109 781 грн.).
В 2016 році Університет та профком продовжили експлуатацію
СОК “Феміда”, у зв’язку з чим літнє
оздоровлення працівників та студентів Університету здійснювалося
на якісно новому рівні.
У 2016 році оздоровилося 215 чол.
— співробітників та студентів Уні-
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верситету,профкомом було витрачено 1 378 275 грн. на відпочинок
та оздоровлення (у 2015 р. кількість
відпочиваючих становила 203 чол.,
витрачено 562 350 грн.).
Ректорат тісно взаємодіє з профспілковою організацією працівників та студентів Національного університету «Одеська юридична академія».
За ініціативи і підтримки ректорату профспілкова організація набула юридичної та господарської
самостійності, у зв’язку з чим бюджет організації збільшився та відкрилися додаткові можливості для
вирішення питань в інтересах співробітників Університету.
В Університеті забезпечується дотримання чинного законодавства
у роботі з кадрами, здійсненні закупівлі матеріалів, обладнання для
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підняття ефективності діяльності
академії та її підрозділів.
Вдосконалено систему перепускного режиму, охорону приміщень.
Створено безпечні умови праці.
В даний період активною була робота профспілкового комітету з організації відпочинку та проведення
розважальних заходів серед співробітників та студентів/учнів/слухачів університету.
Не залишається осторонь і діяльність студентів-активістів профсоюзу, які ініціюють та реалізують
безліч заходів: святкування Дня
першокурсника, фестивалю КВК
на кубок Президента Університету,

проведення літературно-музичних
вечорів, засідань дебатного клубу,
благодійних аукціонів та ярмарок,
інтелектуальних конкурсів “Що?
Де? Коли?”, різноманітних спортивних змагань та спортивно-інтелектуальних квестів.
Постійної уваги потребує робота
з ветеранами. Кожного року до свята Перемоги профком організовує
матеріальну допомогу ветеранам,
які найбільше її потребують.
Первинна профспілкова організація є надійною опорою та гарантом
забезпечення прав всього колективу Національного університету
«Одеська юридична академія».

Звіт про проведення заходів профспілковою організацією у 2015–2016 н.р.
Дата

7–12 січня
2016

Назва заходу

Захід

Конкурс на найкраще
новорічне фото.
Переможці:
Костенко Віторія
Степанець Юрій
Батан Юрій

Новорічний конкурс-голосування в
якому приймали участь студенти усіх
факультетів НУ «ОЮА». Потрібно було
зробити фото на новорічну тематику,
опублікувати його до альбому Профкому
та прийняти участь в голосуванні.

15–23 січна
Поїздки в Буковель з
5–11 лютого
Профкомом
2016

Традиційна поїздка до зимових
Карпат. Кожен день поїздки насинений
різноманіттям: катанням на лижах,
сноубордах, санях, тюбах, коньках.

4 березня
2016

Кіно з Профкомом

«Кіно об’єднує» під таким гаслом
профкому НУ «ОЮА» проводив
перший кіно вечір в стінах рідної
Альма-матер!

9 березня
2016

Вітання всіх дівчат
та жінок академії з 8
березня

Вітання всіх дівчат та жінок академії
листівками від хлопців профкому та
можливість зробити світлини біля
чудової фото зони

9 березня
2016

Запуск рубрики «ЗНАЙ
НАШИХ»

Новий проект від профкому —
розпочали його з талановитого
студента факультету цивільної та
господарської юстиції Івана Базюка.
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Дата

Назва заходу

Захід

11 березня
2016

Благодійна Масляна

Ярмарка відбувалася в головному
корпусі, на Рішельєвській та в корпусі
ЦГЮ та ФЖ. У всіх була можливість
поласувати смачними млинами та
допомогти благодійністю.

11 березня
2016

Запуск рубрики
«ПРОФКОМ
РЕКОМЕНДУЄ»

Новий проект від профкому, який
ділиться враженнями від різних
закладів, де можна смачно поїсти та
просто класно провести час в колі
друзів.

14 березня
2016

Перший турнір з Мафії

Студенти могли спробувати себе
в ролі злочинця чи судді, відчути
атмосферу змагальності і отримати
солодкий смак перемоги.

18 березня
2016

Кіновечір з Профкомом

Черговий кіно вечір.

16 березня
2016

Весняна фото сесія
активістів Профкому

Студенти показали всю свою красу
та енергію, що накопичилась у них
за зиму. Це був енергетичний вибух
та хвиля драйву від Профкому, яка
захлеснула всіх.

17 березня

18 березня
2016

19 березня
2016

Дата

Назва заходу

Захід

Організація форума
«Жінки за мир»

Наші дівчата з профкому допомагали
в організації Національного форуму
«Жінки за мир». Заступник голови
профкому (по роботі зі студентами)
Андреєва Ілона приймала
найактивнішу участь.

26 березня
2016

Другий літературномузичний вечір

Студенти покинулись у світ творчості
та дізнались про життєвий шлях
великих людей. Ділились поезією,
піснями та розповідали про авторів
цікаві історії.

27 березня
2016

Ранкова Пробіжка з
профкомом

Встати в неділю вранці і забратись
на пробіжку — це подвиг сучасного
студента.

30 березня
2016

Гра «Кто зверху» між НУ
«ОЮА» та МГУ

Вечірка по мотивам популярної
програми «Хто зверху»

1 квітня
2016

Кіно вечір з Профкомом

Черговий першоквітневий кіно вечір

3 квітня
2016

Ранкова пробіжка

Студенти нашої академії в голові з
деканом факультетом адвокатури
Стояновим М. М. після пробіжки
грали дружню гру зі студентами
Київського інституту НУ «ОЮА».

25 березня
2016

Творчий вечір з
Профкомом

Творчий вечір проводив Профбюро
МПВ. На сцені виступали
найталановитіші студенти НУ «ОЮА»

3 квітня
2016

Поїздка в дитячий
будинок та допомога в
ремонті кімнат

Кіновечір з Профкомом

Черговий кіно вечір. Студенти за
допомогою он-лайн голосування
обирали фільм для перегляду.
Переміг легендарний фільм «Втеча
із Шоушенка» за мотивами повісті
Стівена Кінга.

Допомагаємо речами, іграшками,
канцелярськими приладдям,
предметами гігієни та просто
проводимо час з дітьми.

7 квітня
2016

Турнір по мафії

Наша мафіозна студентська родина
росте.

Зустрічали та допомагали
адаптуватись абітурієнтам в актовій
залі нашого улюбленого університету.
Радо зустрічали абітурієнтів та їх
батьків.

8 квітня
2016

Творчий дебют
першокурсників та
нагородження активістів
профкому

Щорічний конкурс-талантів в якому
наші першокурсники дивують своїми
варіаціями на давно відомі шедеври
кінематографу.

10 квітня
2016

Ранкова пробіжка

Чергова пробіжка. Робимо крок до
кращої версії себе.

10 квітня
2016

Поїздка до дитячого
будинку «Світанок» та
допомога в ремонті

Допомогаємо речами, іграшками,
канцелярськими приладдям,
предметами гігієни та просто
проводимо час з дітьми.

14 квітня
2016

Третій український
літературно-музичний
вечір

«З Україною в серці» на факультеті
адвокатури уже втретє проходить
літературно-музичний вечір.

Зустріч абітурієнтів на
Дні відкритих дверей в
НУ «ОЮА»

20 березня
2016

Оздоровчі пробіжки з
профкомом

Під гаслом «Біжи з нами щонеділі»
стартував перший забіг від Аркадії
о 10-тій ранку за участі студентів
на чолі з деканом факультету
адвокатури.

23 березня
2016

Мафія з Профкомом

Чергова гра в мафію
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Дата

12 квітня
2016

Назва заходу

Захід

Підготовка до КВК 2016

Зазвичай за місяць починається
підготовка до КВК. Знайомство з
редактором, постійні редактори та
багато чого веселого.

21 квітня
2016

КВК 2016 «Для дружби
немає кордонів» на Кубок
Гумор в академії вічний
Президента університету
академіка Ківалова С. В.

22 квітня
2016

Мафія з профкомом

Мафіозна п’ятниця з профкомом

24 квітня
2016

Ранкова пробіжка з
профкомом

Чергова пробіжка з купанням в морі

24 квітня
2016

Поїздка до дитячого
будинку «Світанок»

Допомогаємо речами, іграшками,
канцелярськими приладдям,
предметами гігієни та просто
проводимо час з дітьми.

7–9 травня
2016

Студентська маївка з
профкомом

Найграндіозніший захід весни.
Міжвузівська Маївка

12 травня

Участь команди НУ
«ОЮА» в змаганні за
кубок Політеха КВК

Підтримка команд університету.

15 травня
2016

Традиційна ранкова
пробіжка з профкомом.

Щотижнева пробіжка

22 травня
2016

Ранкова пробіжка з
профкомом.

Щотижнева пробіжка

25 травня
2016

«Пуща-Водиця» в місті
Києві — Всеукраїнська
навчально-дискусійна
платформа «Студентські
профспілки України:
«інертна» структура чи
унікальне об’єднання?»
в якій приймає участь
Андреєва Ілона

В місті Києві — Всеукраїнська
навчально-дискусійна платформа
«Студентські профспілки України:
«інертна» структура чи унікальне
об’єднання?» в якій приймає участь
Андреєва Ілона

Спартакіада серед
викладачів з волейболу
під патронатом
профкому

Щорічна спартакіада серед викладачів

2 червня
2016

Відео-конкурс
4–12 червня організований профкомом
Он-лайн конкурс
2016
«Я люблю НУ ОЮА»
Переможці — ФЦГЮ
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Дата

Назва заходу

Захід

5 червня
2016

Традиційна ранкова
пробіжка з профкомом.

14 червня
2016

Старт спартакіади з
футболу серед викладачів Щорічна спартакіада серед викладачів
за ініціативи профкому.

22.06.2016

Відкриття літнього
сезону на базі
відпочинку НУ «ОЮА»
в Затоці президентом
університету
академіком
Ківаловим С. В.

Офіційне відкриття літнього сезону

5 червня
2016

Традиційна ранкова
пробіжка з профкомом.

Щотижнева пробіжка

14 червня
2016

Старт спартакіади з
футболу серед викладачів Щорічна спартакіада серед викладачів
за ініціативи профкому.

01.09.2016

Зібрання профспілкових
активістів

08.09.2016

Ознайомча зустріч
Ознайомча зустріч студентів першого
студентів першого
курсу з діяльністю
курсу з діяльністю Профспілкового
Профспілкового комітету комітету в Актовому залі
в Актовому залі

10–
11.09.2016

Міжнародний турнір
по парламентським
дебатам «Odessa Open» за
підтримкою посольства
Фінляндії в Україні за
участі активу профкому
НУ «ОЮА»

Міжнародний турнір по
парламентським дебатам «Odessa
Open» за підтримкою посольства
Фінляндії в Україні за участі активу
профкому НУ «ОЮА»

11.09.2016

День фізкультури і спорту
з Профкомом проводить
президент університету
академік Ківалов С. В.
(спортивний комплекс
МГУ 8 ст. В. Фонтану)

День фізкультури і спорту з
Профкомом проводить президент
університету академік Ківалов С. В.
(спортивний комплекс МГУ 8 ст.
В. Фонтану)

11.09.2016

День спорту
+ Ранкова традиційна
пробіжка з Профкомом

День спорту
+ Ранкова традиційна пробіжка з
Профкомом

Щотижнева пробіжка

Було затверджене рішення
М. І. Пашковського про дострокове
припинення своїх повноважень
голови Профспілки.
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Дата

13.09.2016

16.09.2016

18.09.2016

19.09.2016

20.09.2016

21.09.2016

22.09.2016

23.09.2016

Назва заходу

Захід

Відкриття кафе у
Вищому професійному
училищі сфери
послуг президентом
університету академіком
Ківаловим С. В.

Відкриття кафе у Вищому
професійному училищі сфери послуг
президентом університету
академіком
Ківаловим С. В.

Акція «Подаруй своє
тепло» збір іграшок
для поїздки в дитячий
будинок, яка проведена
активом профкому НУ
«ОЮА»

Допомогаємо речами, іграшками,
канцелярськими приладдям,
предметами гігієни та просто
проводимо час з дітьми.

Поїздка в дитячий
будинок «СВІТАНОК»
активісті профкому та
членів профсоюзу НУ
«ОЮА»

Поїздка в дитячий будинок
«СВІТАНОК» активісті профкому та
членів профсоюзу НУ «ОЮА»

Традиційний
танцювальний флешмоб
в рамках тижня здоров’я
з профкомом.

Традиційний танцювальний флешмоб
в рамках тижня здоров’я з профкомом.

Акція «День посмішки» в
Акція «День посмішки» в рамках
рамках тижня здоров’я з
тижня здоров’я з профкомом.
профкомом.
День боротьби зтютюнопалінням в
День боротьби з- тютюнопалінням в
рамках тижня здоров’я за рамках тижня здоров’я за ініціативи
ініціативи профкому НУ профкому НУ «ОЮА»
«ОЮА»
Традиційні спортивні
змагання в рамках
тижня здоров’я «Веселі
старти» на стадіоні
європейського рівня
НУ «ОЮА», який
розміщує 7000 глядачів
та має відповідну
інфраструктуру для
проведення тренувань та
змагань

Традиційні спортивні змагання в
рамках тижня здоров’я «Веселі старти»
на стадіоні європейського рівня НУ
«ОЮА», який розміщує 7000 глядачів
та має відповідну інфраструктуру для
проведення тренувань та змагань

«Вечір миру» в рамках
тижня здоров’я з
профкому

«Вечір миру» в рамках тижня здоров’я
з профкому
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Дата

Назва заходу

Захід

23.09.2016

Перша зустріч Школи
студентського
профспілкового лідера,
який проводився
Одеським обласним
комітетом Профспілки
працівників освіти і
науки України.

Перша зустріч Школи студентського
профспілкового лідера, який
проводився Одеським обласним
комітетом Профспілки працівників
освіти і науки України.

25.09.2016

Ранкова пробіжка з
профкомом

Ранкова пробіжка з профкомом

25.09.2016

Відвідування дитячого
будинку за ініціативи
профкому

Допомогаємо речами, іграшками,
канцелярськими приладдям,
предметами гігієни та просто
проводимо час з дітьми.

30.09.2016

Урочисте зібрання з
нагоди Дня бібліотекаря.
Проводить Президент НУ
«ОЮА» академік Ківалов
С. В. та профактив

Урочисте зібрання з нагоди Дня
бібліотекаря. Проводить Президент
НУ «ОЮА» академік Ківалов С. В. та
профактив

30.09.2016

Літературний вечір
«Заговори щоб я тебе
побачив»

Літературний вечір «Заговори щоб я
тебе побачив»

Осіння дебатна школа
1–2. 10.2016 2016 р. профкому НУ
«ОЮА»

Осіння дебатна школа 2016 р.
профкому НУ «ОЮА»

8.10.2016

Інтелектуальноспортивний Квест
до дня юриста для
першокурсників
проведений профкомом
НУ «ОЮА»

Інтелектуально-спортивний Квест
до дня юриста для першокурсників
проведений профкомом НУ «ОЮА»

9.10.2016

Турнір по
парламентським
дебатам для новачків
«Осенний кубок» 2016 р.
проведений профкомом
НУ «ОЮА»

Турнір по парламентським дебатам
для новачків «Осенний кубок» 2016 р.
проведений профкомом НУ «ОЮА»

12.10.2016

Участь команди
НУ «ОЮА» в 1/8 фінала
КВК на кубок Політеха

Участь команди
НУ «ОЮА» в 1/8 фінала КВК на кубок
Політеха

16.10.2016

Ранкова пробіжка з
профкомом

Ранкова пробіжка з профкомом
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Дата

Назва заходу

Захід

16.10.2016

Відвідування дитячого
будинку активом
Первинної профспілкової
організації НУ «ОЮА»

Допомогаємо речами, іграшками,
канцелярськими приладдям,
предметами гігієни та просто
проводимо час з дітьми.

18.10.2016

Благодійна акція
для збору коштів на
лікування студентки 4
курсу Полюхович Марії
за ініціативи профкому.

Благодійна акція для збору коштів
на лікування студентки 4 курсу
Полюхович Марії за ініціативи
профкому.

28.10.2016

Святкування Helloween з
Святкування Helloween з профкомом.
профкомом.
Будівництво
загальноосвітньої
церковно-приходської
школи, яка проводиться
за ініціативи та під
патронатом Президента
НУ «ОЮА» академіком
народним депутатом
України Ківаловим С. В.

Будівництво загальноосвітньої
церковно-приходської школи, яка
проводиться за ініціативи та під
патронатом Президента НУ «ОЮА»
академіком народним депутатом
України Ківаловим С. В.

28.10–2.11.
2016

Проведення анкетувань
в гуртожитках
університету активом
профкому.

Проведення анкетувань в
гуртожитках університету активом
профкому.

04.11.2016

Відкриття
студентського кафе
на Рішельєвській, 28
проводиться
президентом НУ
«ОЮА» академіком
Ківаловим С. В.

Відкриття студентського кафе на
Рішельєвській,28 проводиться
президентом НУ «ОЮА» академіком
Ківаловим С. В.

Відкриття благодійного
аукціону побачень
організованого за
ініціативи активістів
профкому та профбюро
факультетів НУ «ОЮА»

Відкриття благодійного аукціону
побачень організованого за ініціативи
активістів профкому та профбюро
факультетів НУ «ОЮА»

Туристична подорож
до Львова студентів НУ
«ОЮА» під патронатом
профкому

Туристична подорож до Львова
студентів НУ «ОЮА» під патронатом
профкому

7.11. 2016

11–14. 11.
2016
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Дата

Назва заходу

Захід

15.11.2016

Нагородження активістів
студентського профкому
НУ «ОЮА» від голови
одеського обласного
комітету Профспілки
працівників освіти і науки
України Дубовик Н. А.

Нагородження активістів
студентського профкому
НУ «ОЮА» від голови одеського
обласного комітету Профспілки
працівників освіти і науки України
Дубовик Н. А.

16.11.2016

Щорічний традиційний
турнір «ЩО?ДЕ?КОЛИ?»
на кубок президента НУ
«ОЮА» Ківалова С. В.

Щорічний традиційний турнір
«ЩО?ДЕ?КОЛИ?» на кубок президента
НУ«ОЮА» Ківалова С. В.

17.11.2016

Он-лайн конкурс на
визначення кращих
студентів

Он-лайн конкурс на визначення
кращих студентів

20.11.2016
27.11.2016
4.12.2016
11.12.2016
18.12.2016

Зимовий баскетбол з
Профкомом

Зимовий баскетбол з Профкомом

26.11.2016

Літературно-музичний
вечір «Я пам’ятаю і
присвячую»

Літературно-музичний вечір «Я
пам’ятаю і присвячую»

2.12.2016

Студентський турнір з
гри у Мафію

Студентський турнір з гри у Мафію

3–4.12.2016

Всеукраїнський турнір по Всеукраїнський турнір по
парламентським дебатам парламентським дебатам «Кубок
«Кубок Одессы».
Одессы».

11.10.2016
18.10.2016
25.10.2016
01.11.2016
08.11.2016
15.11.2016
22.11.2016
29.11.2016
06.12.2016
13.12.2016

Засідання дебатного
клубу НУ«ОЮА» Carpe
Diem

Засідання дебатного клубу НУ«ОЮА»
Carpe Diem
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Дата

Назва заходу

Захід

Урочисте засідання
профкому Первинної
профспілкової
організації. Підведення
підсумків роботи
Профкому університету
за 2016 рік, а також
планування роботи
на наступний рік, яке
проведено за участю
Президента НУ «ОЮА»
Ківалова С. В.

Урочисте засідання профкому
Первинної профспілкової організації.
Підведення підсумків роботи
Профкому університету за 2016
рік, а також планування роботи
на наступний рік, яке проведено
за участю Президента НУ «ОЮА»
Ківалова С. В.

23.12.2016

Проведення новорічного
свята для дітей
співробітників та
студентів НУ «ОЮА»
за участі народного
депутата, академіка,
президента НУ «ОЮА»
Ківалова С. В.

Проведення новорічного свята для
дітей співробітників та студентів
НУ «ОЮА» за участі народного
депутата, академіка, президента НУ
«ОЮА» Ківалова С. В.

31.12.2016

Вітання членів Первинної Вітання членів Первинної
профспілкової організації профспілкової організації НУ «ОЮА» з
НУ «ОЮА» з Новим Роком Новим Роком

23.12.2016.
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Ðîçä³ë VIII.
Ñòóäåíòñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ñòóäåíòñüêà ðàäà
8.1. Ñòóäåíòñüêà ðàäà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
Невід’ємною характерною рисою
та складовою історії Національного
університету «Одеська юридична
академія» є демократичні традиції
студентства. На сьогодні стрімко
розвивається та поширюється студентське самоврядування, яке відіграє важливу роль у підвищенні
якості підготовки сучасних спеціалістів, формуванні їх громадської
свідомості, вирішенні основних питань студентського життя. Розвиток
студентського самоврядування у

вищих навчальних закладах України, у Національному університеті «Одеська юридична академія»
зокрема, є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного
процесу, якісного навчання, забезпечення змістовного дозвілля, виховання духовності і культури студентів, підвищення соціальної активності студентської молоді.
Діяльність студентського самоврядування спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соці-
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альної активності у студентському
середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а
також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера,
організатора, керівника.
Основна мета студентського самоврядування — сприяння сумлінному виконанню студентами своїх
обов’язків з одночасним захистом
їхніх законних прав та інтересів, а
також надання їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку.
Студентське самоврядування Національного університету «Одеська
юридична академія» створено та
діє на підставі Закону України «Про
вищу освіту» та Положення про студентське самоврядування в Університеті.

Основними завданнями органів
студентського самоврядування є:
забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
сприяння у створенні відповідних
умов для проживання і відпочинку студентів; сприяння діяльності
різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за
інтересами; організація співробітництва із студентами інших вищих
навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями; забезпечення інформаційної, правової,
психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами); залучення студентів до художньої самодіяльності; проведення вечорів відпочинку,
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конкурсів, посвячення у студенти,
випускних вечорів, днів факультету та інше.
Вищим представницьким органом студентського самоврядування
університету є Конференція студентів, представницьким органом
студентського самоврядування між
Конференціями студентів є Студентська рада Національного університету «Одеська юридична академія».
Студентська рада є виборним органом, її склад обирається студентською громадою на прямих таємних виборах.
Студентська рада Університету є
постійно діючим представницьким
органом, що здійснює практичну
діяльність з реалізації завдань студентського самоврядування нашого
навчального закладу.

Студентська рада Національного
університету «Одеська юридична
академія» здійснює свої повноваження перш за все на підставі ст. 40
Закону України «Про вищу освіту».
Всі власні рішення, положення та
інші акти студентського самоврядування приведені у відповідність
цьому закону.
Студентська рада діє відповідно
до Плану заходів, що затверджується щорічно та розміщується разом з
рішеннями ради на офіційному сайті Університету.
Органи студентського самоврядування виступають у ролі своєрідних посередників між керівництвом навчального закладу та студентською громадою, забезпечуючи
їх ефективне спілкування та плідну
співпрацю, взаєморозуміння між
студентством та професорсько-ви-
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кладацьким складом, працівниками навчального закладу.
Студентська рада не лише захищає права та законні інтереси
студентів, а й проводить різноманітні заходи. Серед яких: конкурс
«Студенти року НУ «ОЮА», конкурс
«Краща кімната гуртожитку», кулінарний конкурс «Традиції української кухні».

рів, відкритих лекцій, які відбуваються в Одеській та інших областях України.
Студентське самоврядування
займається залученням студентів
до трудової діяльності у вільний
від навчання час (спільно з деканатами); координує діяльність старостату і кураторів академічних
груп; проводить контроль за на-

Також організовує та проводить
святкування (до Дня знань, до Дня
юриста, до Дня студента, до Дня
всіх закоханих), благодійні акції,
спортивні змагання, фестивалі, різноманітні конкурси для вдосконалення дозвілля студентів, надання
можливості максимально виявити і
реалізувати свої творчі здібності.
Члени Студентської ради активні учасники конференцій, семіна-

вчальною і трудовою дисципліною
студентів, оперативне реагування на їх порушення; бере участь у
розподілі стипендіального фонду,
у забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обла днання та іншого
майна університету; організовує
чергування студентів і сприяння
налагодженню пропускного режиму в гуртожитках, бере активну
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участь у роботі по організації змагання на зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.; створює умови разом
із завідувачами гуртожитків для
самостійної підготовки (навчан-

ня) студентів та їх відпочинку і дозвілля; пропагує здоровий спосіб
життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків,
палінню та інше.

8.2. Âèêîíàâ÷³ òà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éí³ îðãàíè
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
С т уде н т с ьке с а мовря д у ва ння Націона льного університету
«Одеська юридична академія» має
систему органів, що відповідає вимогам ст. 40 Закону України «Про
вищу освіту». Так, головним виконавчим органом студентського самоврядування є виконавчий
комітет студентського самовряду-

вання Національного університету «Одеська юридична академія».
Виконавчий комітет студентського самоврядування Університету:
проводить повсякденну роботу із
захисту прав студентів; співпрацює з адміністрацією Університету
в питаннях матеріально-технічного забезпечення органів студентського самоврядування; інформує
студентську громаду Університету про результати своєї діяльності; розробляє проект кошторису
ст удентського самовря д у ванн я
Університету; виконує спільно з
Студентською радою Університету
повноваження в частині розпорядження коштами органів студентського самоврядування.
Головним контрольно-ревізійним
органом студентського самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія» є
Студентська контрольно-ревізійна
комісія Національного університету «Одеська юридична академія».
Склад Студентської контрольно-ревізійної комісії обирається на Конференції студентів Університету.
Студентська контрольно-ревізійна комісія проводить ревізію фі-
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нансово-господарської діяльності
Студентської ради та виконавчого
комітету студентського самоврядування Університету; контролює
цільове використання коштів відповідно до кошторису витрат, звітує з
цього приводу перед Конференцією
студентів Університету; призупиняє виконання рішень з фінансових
питань, що суперечать кошторису
витрат.
З метою належного проведення
виборів до органів студентського
самоврядування НУ «ОЮА» в Університеті діє Студентська виборча
комісія НУ «ОЮА». Порядок її діяльності і регламентація проведення
виборів до органів студентського
самоврядування НУ «ОЮА» закріплена в Порядку щодо проведення
виборів до органів студентського
самоврядування НУ «ОЮА».
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У всіх структурних підрозділах
Університету та гуртожитках створені відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» та
Положення про студентське самоврядування НУ «ОЮА» Студентські
ради інститутів (факультетів) та
гуртожитків.
Студентська рада інституту (факультету) проводить повсякденну
роботу із захисту прав студентів
інституту (факультету); спрямовує свою діяльність на активізацію
участі студентів у навчальній та
науково-дослідній роботі; сприяє
створенню та діяльності органів
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студентського самоврядування Університету на рівні інституту (факультету), наукових товариств, клубів, гуртків, надає їм необхідну інформаційну та методичну допомогу
та співпрацює з ними; інформує
Студентську раду Університету про
результати своєї діяльності, тощо.
Студентська рада гуртожитку
проводить повсякденну роботу із
захисту прав студентів гуртожитку,
інформує Студентську раду Університету про результати своєї діяльності, призначає дату проведення
Конференції студентів гуртожитку,
тощо.

~ 139 ~

Ðîçä³ë IX.
Ô³íàíñîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå
òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêå
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó
Забезпечення належних умов
для навчання та проживання студентів дозволяє якісно та ефективно забезпечити підготовку для
майбутніх фахівців та є головною
метою для адміністративно-господарської частини Університету.
На сьогоднішній день матеріально-технічна база Університету є
багатофункціональним комплексом сучасних споруд, загальною
площею понад 100,0 тис.кв.м, який
знаходиться у стані постійного
вдосконалення.

Розвиток сприятливих умов для
проживання у гуртожитках вдосконалення та оновлення навчальних приміщень для здійснення навчального процесу здійснюється
відповідно до програми розвитку
Університету. Комп’ютерні класи та
потужний інформаційно-обчислювальний центр, які оснащені модернізованою комп’ютерною технікою
та мультимедійним навчальним
обладнанням задля забезпечення
освітньої та наукової діяльності. Постійна модернізація аудиторій, су-
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часний і постійно обновлю вальний
комп’ютерний парк та різнопрофільна спортивна база. З урахуванням вищесказаного в Університеті
проводиться робота щодо підвищення ефективності впровадження результатів у законотворчість та
розширення масштабів наукових
досліджень.
Для підвищення якості підготовки фахівців Університетом передбачається регулярна модернізація
навчальних програм з урахуванням
досягнень науки та культури; технічне переоснащення навчальних
приміщень та підвищення творчої
активності молоді. Саме для цього
в Університеті наявні 21 кабінет навчальний-лабораторний корпус загальною площею більше 79 000 кв. м.
До навчальних корпусів Університету входять: головний десятипо-

верховий навчальний корпус площею 1194,0 кв.м. по вулиці Академічній, 2, двоповерховий навчальний корпус факультету заочного
навчання №2 площею 514,0 кв.м
по вулиці Академічній 5, навчальні приміщення за адресами вулиця
Академічна 7 та 7-а площею 2668,0
кв.м., чотирьохповерховий корпус
факультету цивільної та господарської юстиції, магістратура державної служби та адміністративні
підрозділи Університету площею
3829,0 кв. м, що знаходиться за
адресою вулиця Академічна, 9.
За адресою вулиця Фонтанська
дорога, 23 розміщений адміністративний корпус Університету, який
містить в собі ректорат, спеціалізовані аудиторії кафедри криміналістики, залом засідань вченої ради
та адміністративно-допоміжним
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персоналом Університету площею
1794,0 кв. м.
За адресою вулиця Рішельєвська,
28 розташований навчальний корпус Інституту підготовки професійних суддів та соціально-правового факультету загальною площею
3933,0 кв. м. На вулиці Кленова, 8
розташований навчальний корпус
обладнаний комп’ютерними класами та найбільшим в м. Одеса музеєм Рідкісної книги із скарбницею
книжкового мистецтва. Також для
проведення практичних занять із
стрілецької підготовки у підвальному приміщені навчального корпусу за адресою Кленова, 8 розташований стрілецький тир загальною
площею 538,82 кв. м.
По вулиці Мельницька, 24-а знаходиться навчальний корпус Одеського вищого професійного училища
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сфери послуг Національного університету «Одеська юридична академія» загальною площею 6802,0
кв. м. На вулицях Мечникова, 76 та
Старопортофранківській, 93 знаходяться навчальні корпуси училища
морського профілю № 3 площею
2339,0 м2.
Фізичному вихованню і спорту
в Університеті приділяється велика увага. Заняття фізичною культурою та спортом проводяться не
тільки задля зміцнення здоров’я,
всебічного розвитку і спортивної досконалості, але й з метою
оволодіння навичками професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх спеціалістів, а
також формування потрібності в
регулярних зайняттях фізичними
вправами та спортом. Саме тому
на базі Університету знаходяться
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два стадіони, спортивні зали та
тренажерний зал.
Також, до послуг студентів Університету є бібліотеки, книжковий
фонд якого нараховує приблизно
658 204 екземплярів книг. В науковій бібліотеці Університету є
читальний зал, який нараховує
приблизно 400 місць. Бібліотеки
Університету укомплектовані необхідною спеціальною літературою,
навчальними посібниками та підручниками, читацький зал обладнаний для самостійної та позааудиторної роботи.
Задля встановлення належних та
комфортних умов проживання, на
балансі Університету знаходяться
8 гуртожитків загальною площею
38 800 кв. м.
По вулиці Академічній, 8 площею
5298,0 кв. м, по вулиці Тополева, 8
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площею 2396 м2 , Фонтанська дорога, 71 площею 3714,0 кв. м, Успенській, 28 площею 5395,0 кв. м і
Л. Толстого, 24 площею 4932,0 кв. м,
Каманіна 2/2 площею 4669,0 кв. м.
Всі вони відповідають сучасним вимогам побуту та забезпечують комфортне проживання близько 2300
студентів з інших міст України.
Також за адресою вулиця Академічна, 2 розташований спортивний
оздоровчий комплекс Університету
загальною площею 14 225,0 кв. м, що
включає в себе футбольне поле площею 4100 кв. м з трибунами для глядачів на 1500 місць, роздягальнями,
душовими та туалетними приміщеннями, легкоатлетичну доріжку,
сектор для стрибків у довжину. Закритий майданчик площею 946 кв.
м для спортивних ігор у футбол та
баскетбол з трибунами для глядачів.

~ 145 ~

Для організації дозвілля та розвитку творчої особистості студентів на балансі Університету знаходиться Центр культури і відпочинку оснащений сучасною технікою.
Для організації відпочинку для сту-

дентів на базі Університету також
функціонує база відпочинку «Феміда» Одеської області Білгород-Дністровського району, смт. Затока, загальною площею 6754,0 кв. м і кількістю місць близько 270 осіб.

Фінансово-господарська діяльність
№
п/п

Показник

1 Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис. грн.)

5851,5

Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів (тис.грн.)
в т.ч, кошти, отримані за:
• навчання
2
• наукову діяльність
• оренду приміщень і майна
• інші надходження

12311,6
12311,6

Витрачання бюджетних коштів (тис.грн.)
в т.ч. на:
• заробітну плату
3
• стипендію студентам і аспірантам
• придбання обладнання та інвентарю
• придбання навчальної і наукової літератури
• господарські та комунальні, витрати разом.

5851,5

Витрачення позабюджетних коштів (тис.грн.)
в т.ч. на:
• заробітну плату
• стипендію студентам і аспірантам
4
• придбання обладнання та інвентарю
• придбання навчальної і наукової літератури
• господарські та комунальні витрати разом
Наявність заборгованості (всього, тис.грн.):
• по заробітній платі
5
• по стипендіях
• за комунальні послуги
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2016 рік
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2214,0
2377,4
6,1
20,2
1233,8
11542,1
5192,9
—
1362,2
—
6555,1
—
—
—
—

Стан соціальної сфери
№

Показник

2015–2016 н.р.

1 Кількість студентів з інших міст

91%

Частка студентів з інших міст, які проживають у
2
гуртожитках (%) в т.ч. сімейних

38%

3

Житлова площа, яка припадає на одного студента у
гуртожитку

Кількість студентів, які згідно законодавства мають
4 право на соціальну підтримку і захист: — з них
одержують передбачені законодавством пільги
5

Кошти, витрачені на студентів, які мають право на
соціальний захист

6 Витрати на соціальну сферу, тис.грн.
Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце
7
в їдальнях і буфетах
8

Кількість студентів, які стоять на диспансерному обліку
(всього): із. них отримали путівки за рік

9 Кількість спортивних залів їх загальна площа

13,56%
224

10.1. Â³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë «Îá’ºäíàíå âèùå
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ñôåðè ïîñëóã»
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

5 523 800 грн.
7378,8 тис грн.
1/6
0
9/3390,04

10 Кількість плавальних басейнів

0

Кількість площинних спортивних споруд:
• стадіонів
11
• спортивних майданчиків
• кортів

1
2
0

12 Наявність студентського палацу (клубу)

0
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Ðîçä³ë Õ.
Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

«Об’є дна не вище п рофесі йно-технічне училище сфери послуг Національного університету
«Одеська юридична академія» —
одне з найстаріших в Україні з багатими історичними і педагогічними традиціями.
Воно пройшло довгий та успішний шлях від учбово-виробничого

комбінату до Вищого професійного
училища сфери послуг. За високу
якість підготовки кваліфікованих
робітників ОВПТУ сфери послуг
стало лауреатом конкурсу-рейтингу
«Найкраще підприємство України»
в номінації «Освіта», нагороджене
різноманітними почесними дипломами.
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Для здійснення якісного навчання в училищі є все необхідне: виробничі майстерні з кожної професії,
кабінети відповідної направленості, комп’ютерний клас, бібліотека,
актова і спортивна зали, буфет. В
училищі працюють танцювальний
гурток, спортивні секції.
Училище є навчальним закладом, який забезпечує реалізацію
потреб особистості у здобутті професійної та повної загальної середньої освіти, здійснює підготовку
робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на

основі базової або повної загальної
середньої освіти.
Училище готує ква ліфіковані
робітничі кадри у встановленому
ліцензійному обсязі за професіями:
• «Кравець», «Закрійник» з терміном навчання на базі 9 класів —
3 роки, на базі 11 класів — 1 рік 5
місяців;
• «Перукар (перукар-модельєр)»
терміном навчання на базі 9 класів — 3 роки, на базі 11 класів —
1 рік 6 місяців;
• «Радіомеханік з обслуговування
та ремонту радіотелевізійної апаратури» терміном навчання на
базі 9 класів — 3 роки, терміном
навчання на базі 11 класів — 1
рік 5 місяців;
• «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації» терміном
навчання на базі 9 класів — 3
роки, терміном навчання на базі
11 класів — 1 рік 5 місяців;
• «Асистент реферанта», «Адміністратор» терміном навчання на
базі 9 класів — 3 роки, на базі 11
класів — 1 рік 5 місяців.
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальностями:
• «Технології легкої промисловості» з терміном навчання на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник —
2 роки.
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10.2. Â³äîêðåìëåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë
«Ó÷èëèùå ¹3 Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
Училище №3 є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня. На сьогоднішній день Училище
№3 є найдавнішим, найдосвідченішим училищем в регіоні, яке готує
кадри за робітничими професіями
для морського торгівельного флоту.
За 67 років існування училища його
випускниками сформувалися відомі морські династії одеситів. В училищі створена відповідна матеріальна навчальна база, що постійно
поповнюється і вдосконалюється.
Тільки за останні 3 роки відкриті
навчально-виробничий такелажний цех, комп’ютерний клас, модернізовані кабінети охорони праці,

створюються учбове телебачення,
міні-АТС, постійно поповнюються
навчальними посібниками й сучасною літературою кабінети спецтехнології та бібліотечний фонд.
Строк денної форми навчання
складає 3 роки 2 місяці і здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням фаху:
• моторист 1 кл. — матрос 2 кл.;
• моторист 2 кл. — токар 4 розряду.
Строк денної форми навчання
складає 8 місяців і здійснюється на
основі повної загальна середньої
освіти (11 класів) з отриманням
фаху моторист 2 кл.
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10.3. Â³äîêðåìëåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë
«Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹ 4
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
«Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
Відокремлений структурний підрозділ «Професійно-технічне училище №4 Національного університету «Одеська юридична академія»
у місті Миколаєві має більш ніж
60-річну історію своєї діяльності. За
час існування училище не змінювало профілю підготовки учнів, має
міцні традиції та великий досвід,
які у поєднанні з новітніми технологіями дозволяють готувати гідних
професіоналів своєї справи.
Усі кабінети та майстерні закладу
обладнані відповідно до вимог Державних стандартів з відповідних
напрямків підготовки. Серед них

кабінети технології штукатурних,
малярних, лицювальних, плиткових, столярних робіт, кабінети матеріалознавства з усіх професій та
лабораторія будівельних матеріалів,
майстерні та цехи для відпрацювання практичних навичок та вмінь.
Широко застосовуються інформаційно-комунікаційні та мультимедійні технології. Училище має достатню базу не тільки для навчання, але і для відпочинку та всебічного розвитку учнів, а саме спортивний та тренажерний зали, гурток
творчої самодіяльності, бібліотеку
та безлімітний доступ до мережі Інтернет, реалізує позакласні заходи
та бере участь у громадській діяльності. (фото 8)
Для створення найкращих умов
навчання та побуту на території
училища працює їдальня з широким асортиментом та дійсно доступними цінами.
Проводиться пільгове харчування найменш соціально захищених
учнів.
Викладачі та майстри виробничого навчання постійно підвищують свій фаховий рівень.
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Училище займається підготовкою кваліфікованих робітників на
базі 9–11 класів терміном навчання
2 роки з наступних професій:
• «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник»;
• «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».
• «Столяр будівельний. Тесляр».
На базі навчання 11 класів терміном навчання 1 рік:
• «Монтажник гіпсокартонних
конструкцій».

~ 155 ~

