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Розділ 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
1.1. Кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному
періоді НПП кафедри без молодих учених (штатними НПП кафедри, внутрішніми сумісниками, які
суміщають викладацьку та адміністративну посади) (список публікацій подається в додатку 1а,
копії охоронних документів та заявок на них формуються у додаток 2; додатки оформлюються
окремими файлами та подаються після текстової частини звіту окремими документами):
Кількість
одиниць

Облікововидавничі
аркуші*

5

2,3

4

0,8

з них, одиниць за кордоном (за винятком п. 2)

1

подано до
друку

Кількість публікацій (статей) у міжнародних наукометричних
базах даних Scopus,

4

0,3

2
4

0,6
0,6

2

0,6

2

0,6

2

0,8

2

0,8

№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Показники
Кількість публікацій (статей), усього

з них, одиниць опублікованих в Україні (крім фахових, за винятком
п. 2)
з них, одиниць у виданнях, що включені до переліку наукових
фахових видань України (за винятком п. 2)

2.1.

Web of Science

2.2.

Copernicus

2.3.

в інших (крім РІНЦ)

3.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних
баз даних Scopus

3.1.

Web of Science

3.2.

Copernicus

3.3.

в інших (крім РІНЦ)

4.

+ 22 тези =2,8

Опубліковано монографій, усього

4.1.

з них, одиниць в Україні

4.2.

з них, одиниць за кордоном
Опубліковано розділів у колективних зовнішніх монографіях,
усього

5.
5.1.

-

з них, за кордоном

6.

Опубліковано підручників, усього

-

7.

Опубліковано навчальних посібників, усього

-

8.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього

-

8.1.

з них, патентів в Україні

8.2.

з них, патентів за кордоном
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8.3

з них, свідоцтв авторського права

9.

Отримано охоронних документів, усього

-

9.1.

з них, патентів в Україні

9.2.

з них, патентів за кордоном

9.3.

з них, свідоцтв авторського права

10.

Створено науково-технічної продукції (НТП), усього

-

10.1. у тому числі, нових технологій
10.2. у тому числі, нових методів, теорій
10.3.
11.

інше (з указанням категорій)
Впроваджено результатів досліджень НТП у навчальний процес
за межами ЗВО, усього

11.1. з них, технологій
11.2. з них, методів, теорій
11.3.

12.

інше (з указанням категорій)
Подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування на виконання наукових проектів за
рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів,
усього

7

12.1. з них, у національних наукових конкурсах

2

12.2. з них, у міжнародних наукових конкурсах

5

13.

Отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування на виконання наукових проектів за
рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів,
усього

13.1. з них, у національних наукових конкурсах
13.2. з них, у міжнародних наукових конкурсах
*обліково-видавничі аркуші обчислюються:

к-сть рядків • к-сть символів у рядку • к-сть сторінок
40 000 знаків

-
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1.2. Перелік розробок, які впроваджено в звітному періоді році за межами ЗВО у практичну
діяльність установ/підприємств державної та комунальної форми власності (перелік розробок
повинен відповідати кількості, що вказана у пункті 11, підрозділу 1.1) (копії актів/довідок про
впровадження формуються у додаток 3; додаток подається після текстової частини звіту окремим
документом):

№
з/
п

Назва та автори
розробки
(ПІБ, науковий
ступінь,
вчене звання)

Важливі
показники, які
характеризують
рівень
отриманого
наукового
результату;
переваги над
аналогами,
економічний,
соціальний
ефект

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

Дата акту
впровадження

Практичні
результати, які
отримано ЗВО від
впровадження
(обладнання, обсяг
отриманих коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)
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1.3. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку в звітному
періоді в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:
№
з/п
1

Автори розробки
(ПІБ, науковий
ступінь,
вчене звання)
2

1

Kuchuk A., Serdiuk
L., Zavhorodnia Y.

2

Ivanii O., Ivanii I.,
Kharchenko T.

3

Ivanii O., Gubina A,
Kurova A.

4

Ivanii O., Biloziorov
Y., Perepolkin S.

Назва роботи
3

Назва видання,
де опубліковано
роботу

Том, номер
(випуск, першаостання
сторінки роботи)

4

Статті у Scopus, прийняті редакцією до друку
Modern Law Education in Interciencia.
2019.
the Context of Natural №10
Understanding of Law.
Three Subject Didactics in Asia Life Science,
Professional-Pedagogical
Supplement 21 (2),
Training of Future Lawyers December 2019.
on the Basis of Acmeculturological Approach.
The modernization of the Asia Life Science,
academic
discipline Supplement 21 (2),
“Administrative law”.
December 2019.
International customs law as Asia Life Science,
a means of public and Supplement 21 (2),
private
law
specialists December 2019.
training improvement.

Статті у Web of Science
1
Ivanii O., Kuchuk A., Biotechnology as Factor for International Journal
Orlova O.
the Fourth Generation of of
Advanced
Human Rights Formation
Biotechnology
and
Research
(IJABR),
Special Issue-1.
2
Ivanii O., Kuchuk A., Biotechnology as Factor for International Journal
Orlova O.
the Fourth Generation of of
Advanced
Human Rights Formation.
Biotechnology
and
Research
(IJABR),
Special Issue-1,
Статті у інших зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор
1. Кучук А.М.
1.Правова
культура: Науковий
вісник
необхідність
зміни Дніпропетровського
парадигми.
державного
університету
внутрішніх справ.
Правовий
часопис
2. Кучук
А.М., 2. Правосвідомість v. Донбассу.
Пекарчук А.В.
відчуття справедливості.

5

2019. №10

Supplement
21
December 2019.

(2),

Supplement
21
December 2019.

(2),

Supplement
21
December 2019.

(2),

2019, pp. 491-497.(0,3)

2019, pp. 491-497.(0,3)

2019. № 3 (96). С. 1117.(0,3)

2019. № 3 (68). С. 2834.(0,3)

Статті у інших зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор, прийняті редакцією до друку
1
Kuchuk A.
Culture as a Way of Вісник Національної 2019. № 3
Cognition of Law (Social академії
керівних
and Cultural Paradigm Law) кадрів культури і
мистецтв.
2. Іваній О.М.
науки: 2019. – № 8 (91) фахове
Принципи
рівності, Педагогічні
історія, видання,
Index
недискримінації
та теорія,

6

толерантності в реалізації
права на освіту дітьми з
особливими
освітніми
потребами.

інноваційні
Copernicus Master List,
технології. – Суми: CEJSH, Crossref, Google
СумДПУ імені А. С. Scholar
Макаренка

1.4. Перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання
фінансування на виконання наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій,
фондів, грантів (перелік повинен відповідати кількості, що вказана у пунктах 12 і 13 підрозділу 1.1)
(копії заявок, запрошень, угод, наказів, сертифікатів, тощо формуються у додаток 4; додаток
подається після текстової частини звіту окремим документом):
Тема науково№ дослідної роботи, що
з/п
подавалась
на науковий конкурс
1

1.

2.

1.

2.

3.

2

Керівник теми
(ПІБ, науковий
ступінь,
вчене звання)
3

Назва наукового
конкурсу, джерело
фінансування

Результати участі
в науковому конкурсі
(подана заявка /
отримано фінансування
на ______ тис. грн.)

4

5

Національні наукові конкурси
Угода
про
співробітництво
в
Угода
про
освітній та науковій
співробітництво
в
сфері
з Іваній О.М. - кандидат
освітній та науковій
Чорноморським
педагогічних
наук,
Сертифікат
сфері
національним
доцент
університетом імені
Петра Могили
м. Миколаїв
«Літня
школа
з
Стажування
конституційного
«Літня
школа
з Сертифікат
права для викладачів»
конституційного
ОБСЄ)
м. Яремче, Іваноправа
для
Франківська область
викладачів»
Меморандум
про
співпрацю
з
Варненським вільним
університетом
ім.
Чорноризця Храбра
м. Варна, Болгарія
«Інновації в науці :
виклики сучасності»
Варненський вільний
університет імені
Чорноризця Храбра
м. Варна, Болгарія
Меморандум
співпрацю
Варненським

Міжнародні наукові конкурси
Стажування на
юридичному
факультеті
Варненського
вільного
університету ім.
Чорноризця Храбра
Стажування на
юридичному
факультеті
Варненського
вільного
університету ім.
Чорноризця Храбра

(МОН

та

Сертифікат

Сертифікат № С9780/22.09.2019

про Іваній О.М. кандидат Програма подвійних Подвійний
диплом
з педагогічних
наук, дипломів
на (Сема В.В. студент ННІ
вільним доцент
юридичному
історії
та
філософії

7

університетом
ім.
Чорноризця Храбра
м. Варна, Болгарія

4.

5.

Просвітницький проєкт
«Європа
–
наш
спільний дім» (Польща,
Словачина)
Меморандум
про
співпрацю
з
Міжнародним фондом
«Відродження»,
Іваній О.М. кандидат
Освітнім Домом прав педагогічних
наук,
людини в Чернігові, доцент
Фондом Домів Прав
Людини

факультеті
спеціальність 081 право,
Варненського
магістр)
вільного
університету
ім.
Чорноризця Храбра
м. Варна, Болгарія
Стажування «Європа
– наш спільний дім»
Сертифікат
(Польща, Словачина)

Меморандум
про
співпрацю,
учасник
робочої групи проекту
Концепції
«Загальнодержавної
програми освіти в сфері
прав людини»

1. Загальна інформація про стан наукового співробітництва кафедри із зарубіжними
партнерами за такими пунктами:
- Меморандум про співпрацю з Варненським вільним університетом ім. Чорноризця
Храбра м. Варна Болгарія
2. Підготовлено проекти угод про співробітництво
- Укладено угоду про співробітництво в освітній та науковій сфері з
Чорноморським національним університету імені Петра Могили м. Миколаїв
- Меморандум про співпрацю з .Міжнародним фондом «Відродження», Освітній
Дом прав людини в Чернігові, Фонд Домів Прав Людини.
3. На постійній основі ведеться співпраця з міжнародними організаціям
- ОБСЄ, IREX
4. Організація наукових заходів за кордоном
- Культурно–освітній проект «Європа – наш спільний дім» (Польща, Словачина)
4. Відрядження викладачів університету за кордон:
наукове стажування на базі іноземних вищих навчальних закладів та навчальних
центрів
1. Іваній О.М. кандидат педагогічних наук, доцент Стажування на юридичному
факультеті Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра м. Варна,
Болгарія - з 30 березня по 30 червня 2019 року.
2. Іваній О.М. кандидат педагогічних наук, доцент. Участь у культурнопросвітницькому проєкті «Європа – наш спільний дім» вересень 2019 року.
3. Іваній О.М. кандидат педагогічних наук, доцент. Юридична практика в країнах ЄС
та в Україні на сучасному етапі» (January 25-26, 2019. Arad)
4. Кучук А.М. доктор юридичних наук, доцент. Стажування на юридичному
факультеті Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра м. Варна,
Болгарія 14-22 вересня 2019 р. Сертифікат № С-9780/22.09.2019
5. Для участі у наукових заходах за кордоном
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- Тема стажування: «Міжнародний захист прав людини» Літня школа прав людини
юридичному факультеті Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра
(Іваній О.М. м. Варна Болгарія)
- Тема стажування: «Інновації в науці: виклики сучасності» Літня школа прав людини
юридичному факультеті Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра
(Кучук А.М. м. Варна Болгарія)
5. Активізація програм студентських обмінів та стажувань
- Стажування в Сумській міській раді
- Програма подвійних дипломів на юридичному факультеті Варненського вільного
університету ім. Чорноризця Храбра м. Варна Болгарія (Сема В.В. студент ННІ
історії та філософії спеціальність 081 право, магістр)

9

Розділ 2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ
2.1. Кількісні показники проведення науково-організаційної роботи в звітному періоді:
№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Показники
Проведено наукових заходів (крім студентських), усього
з них, міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій
з них, міжнародних семінарів
з них, всеукраїнських конференцій, Інтернет-конференцій
з них, всеукраїнських семінарів
інших (вказати)
Проведено студентських наукових заходів, усього
з них, міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій
з них, всеукраїнських конференцій, Інтернет-конференцій
інших (вказати)
Участь в редакційних колегіях наукових журналів

Кількість
одиниць

47
2

4

4.

Участь в організаційних комітетах наукових конференцій

14

5.

Участь в експертних радах, журі

4

6.

Участь в спеціалізованих вчених радах

3

7.
8.

Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

3

Інше (вказати)

17

2.2. Список наукових заходів (надати повне пояснення наведених даних (вид, статус, тема
наукового заходу та дата проведення) у заданій послідовності):

Проведено студентських наукових заходів
1. Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Реалії
та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» 17 травня 2019 р., м.
Суми.
2. Міжнародний науково-практичний форум «Україна майбутнього: перспективи
інтеграції та інноваційного розвитку» 13 вересня (м. Бердянськ)
Інші
1. Круглий стіл «Місце та роль практики Європейського суду з прав людини у
формування правової держави в Україні» модератор –15 лютого 2019 р.
2. Презентація проекту та Загальнодержавної програми «Розуміємо права людини»
модератор – 08 квітня 2019 р.
3. Круглий стіл «Сьогодення та історико-культурна спадщина православної церкви на
Сумщині» – 21 травня 2019 р.
4. 28листопада – «Зупинимо домашнє насильство!» спільно з представниками
Патрульної поліції Сумської області, департаменту соціального захисту населення
Сумської міської ради, НПУ Сумської області, спецiалiстами Сумського міського
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центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Регіонального центру з надання
безоплатної правової допомоги, громадських організацій, психологами, сімейними
радниками
5. Науково-практичний круглий стіл «Міжнародно-правова охорона морського
середовища» 15 вересня (м. Бердянськ)
Член оргкомітету
6. Брифінг 21 листопада 2019 р. – «Нормативно-правове та інституційноорганізаційне забезпечення навчання та перебування іноземців та осіб без
громадянства на території України»
7. Науковий семінар «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та
правозастосування» (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)
8. Навчальний семінар з «Громадянської освіти та методики її навчання» для
викладачів та студентів педагогічних ВНЗ 14 березня 2019 р., Суми
9. Культурно-просвітницький проєкт «Європа – наш спільний дім» 22-29 вересня
2019 р.
10. Освітній симпозіум «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного
прогресу» 7-9 жовтня 2019 р. (м. Київ)
11. Вебінар: «Просування основних ідей освіти в сфері прав людини у вищій школі»
19 вересня 2019 р.
12. Вебінар: «Інклюзія у ЗВО: як зробити освітній простір комфортним для усіх? 5
листопада 2019 р.» (м. Суми)
13. Виставка-експозиція «Кожен має право знати свої права» 08-09 квітня 2019 р. –
організатор
14. Круглий стіл «Чому ми говоримо про права людини у розрізі прав студентів?»
квітень 2019 р.
15. Пілотування проєкту «Університет – простір прав людини» із залученням усіх
учасників освітнього процесу – лютий-вересень 2019 р.
16. Тренінги, присвячені практичним питанням планування розвитку у закладі
академічної свободи та навчання прав людини – 05.-08.05.2019
17. Кейс-стаді «Міграційне право в країнах Східної Європи та Передньої Азії» – 21
листопада 2019 р.
Участь в редакційних колегіях наукових журналів
1. Іваній О.М. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі :
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих
учених Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 1. 307 с
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2. Іваній О.М. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі :
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих
учених Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 2. 315 с.
3. Кучук А.М. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі :
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих
учених Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 1. 307 с
4. Кучук А.М. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі :
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих
учених Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 2. 315 с
5. Участь в організаційних комітетах наукових конференцій
1. Іваній О.М. Виступи на пленарному засіданні:
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених
«Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» 17 травня
2019 р., м. Суми «Глобалізація і проблеми державного суверенітету: соціальноправовий аспект».
2. Кучук А.М. ІІ Міжнародна науково-практична конференція для студентів та
молодих учених «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та
світі» 17 травня 2019 року, м. Суми
3. Кучук А.М. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною
участю «Актуальні питання охорони праці та здоров’язбереження у галузі освіти»
(м. Суми, 26.11.2019)
Доповідь на секційному засіданні:
4. Кучук А.М. (ІV Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці:
виклики сучасності» 14-22 вересня 2019 р., Болгарія)
5. Кучук А.М. Регіональна науково-практична конференція «Права людини:
методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти» (м. Дніпро, 11.12.2019)
Іваній О.М. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання
методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови
сучасної школи» 28-29 березня 2019 р. «Нові підходи до навчання та викладання
правознавства в умовах Нової української школи»
Модератор секції
6. Іваній О.М. «Інновації в суспільствознавчій освіті» всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні питання методики викладання суспільних та
гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи» 28-29 березня 2019р
Доповіді на секційному засіданні:
7. Іваній О.М. «Цінність національного духу українського права». Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Історико-філософські дослідження молодих
учених» 18 квітня 2019 р.
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8. Іваній О.М. «Сучасний стан та проблеми міграційного законодавства в країнах
Європи та Азії». Нормативно-правове та інституційно-організаційне забезпечення
навчання та перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
21 листопада 2019 р. (м. Суми)
9. Іваній О.М. «Як вчителю не стати жертвою боулінгу». Актуальні питання охорони
праці та здоров’язбереження у галузі освіти 26 листопада 2019 р. (м. Суми).
Модератор круглого столу
10. Іваній О.М. «Місце та роль практики Європейського суду з прав людини у
формування правової держави в Україні» 15 лютого 2019 р.
11. Іваній О.М. «Розуміємо права людини» 08 квітня 2019 року – презентація проекту
та Загальнодержавної програми
Круглий стіл
12. Іваній О.М. «Сьогодення та історико-культурна спадщина православної церкви на
Сумщині» – 21 травня 2019 р.
Науково-практичний круглий стіл
13. Іваній О.М. «Міжнародно-правова охорона морського середовища» 15 вересня (м.
Бердянськ)
Брифінг
14. Іваній О.М. «Нормативно-правове та інституційно-організаційне забезпечення
навчання та перебування іноземців та осіб без громадянства на території України»
– 21 листопада 2019 р
2.3. Участь наукового колективу кафедри в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених
радах тощо:

№
з/п
1

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)
2

Вид участі
(в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових
конференцій, експертних радах, журі,
спеціалізованих вчених радах тощо)

Дата участі

3

4

Спеціалізована вчена рада К 17.127.07,
доктор спеціальність 12.00.07 та 12.00.08, термін
наук, діяльності - та установу, при якій функціонує Потягом року
спецрада Класичний приватний університет, м.
Запоріжжя
доктор
Член експертної комісії МОН з проведення
наук,
Потягом року
експертизи проектів молодих вчених

1.

Апаров А.М.,
юридичних
професор

2.

Апаров А.М.,
юридичних
професор

3.

Іваній О.М.
педагогічних
доцент

кандидат Опонування: Спеціалізована вчена рада Д
наук, 29.051.06 Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля МОН;

4.

Іваній О.М.
педагогічних

кандидат Опонування:Спеціалізована вчена рада Д
29.03.2019 р.
наук, 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній

26.02.2019 р
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

доцент
Іваній О.М.
педагогічних
доцент
Іваній О.М.
педагогічних
доцент
Іваній О.М.
педагогічних
доцент
Іваній О.М.
педагогічних
доцент

академії
кандидат
Голова комісії з питань дотримання біоетики при
наук,
Протягом року
проведенні експериментальних досліджень.
кандидат Секретар Навчально-методичної комісії ННІ
наук, історії та філософії СумДПУ імені А.С. Протягом року
Макаренка.
кандидат Член проектної групи ліцензування спеціальності
наук, Середня освіта (Російська мова) для іноземних
студентів.
кандидат
наук, Гарант ОП Право.

Член оргкомітету
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
Кучук
А.М.,
доктор
для студентів та молодих учених «Реалії та
юридичних наук, доцент
перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі»
Член оргкомітету ІІ Міжнародна науковопрактична конференція для студентів та молодих
Звірко О.Є., кандидат
учених «Реалії та перспективи розбудови
юридичних наук, доцент
правової держави в Україні та світі»
Організатор
ІІ Міжнародної
науковокандидат
практичної конференції студентів та молодих
наук,
учених «Реалії та перспективи
розбудови
правової держави в Україні та світі»
Іваній О.М. кандидат
Модератор
секції
«Інновації
в
педагогічних наук,
суспільствознавчій освіті» V Всеукраїнської
доцент
науково-практичної конференції «Актуальні
питання методики викладання суспільних та
гуманітарних дисциплін в умовах розбудови
сучасної школи»
Іваній О.М.
педагогічних
доцент

Організатор. Міжнародний науково-практичний
форум «Україна майбутнього: перспективи
інтеграції та інноваційного розвитку» м.
Бердянськ)
Участь в редакційних колегіях наукових
журналів
Іваній О.М. кандидат
Реалії та перспективи розбудови правової
педагогічних наук,
держави в Україні і світі: матеріали ІІ
доцент
Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених Суми: Вид-во
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 1. 307 с.
Участь в редакційних колегіях наукових
журналів
Іваній О.М. кандидат
Реалії та перспективи розбудови правової
педагогічних наук,
держави в Україні і світі: матеріали ІІ
доцент
Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених Суми: Вид-во
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 2. 315 с.
Іваній О.М. кандидат Член експертної групи "Університет-простір прав
Іваній О.М. кандидат
педагогічних наук,
доцент

17 травня 2019
року, м. Суми

17 травня 2019
року, м. Суми

17 травня 2019
року, м. Суми

28-29
березня
2019 року.

13 вересня 2019
року

17 травня 2019
року

17 травня 2019
року.

2018-2019
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17.

18.

19.

20.

педагогічних
доцент
Іваній О.М.
педагогічних
доцент

наук, людини".
кандидат
Член проєктної групи «Вивчай та розрізняй:
наук,
2019-2020
інфо-медійна грамотність»

Участь в редакційних колегіях наукових
журналів
Реалії та перспективи розбудови правової
Кучук
А.М.,
доктор
держави в Україні і світі: матеріали ІІ
юридичних наук, доцент
Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених Суми: Вид-во
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 1. 307 с.
Участь в редакційних колегіях наукових
журналів
Реалії та перспективи розбудови правової
Кучук
А.М.,
доктор
держави в Україні і світі: матеріали ІІ
юридичних наук, доцент
Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених Суми: Вид-во
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 2. 315 с.
Член оргкомітету
Іваній О.М. кандидат «Нормативно-правове
та
інституційнопедагогічних
наук, організаційне
забезпечення
навчання
та
доцент
перебування іноземців та осіб без громадянства

21.

Іваній О.М.
педагогічних
доцент

кандидат
наук,

22.

Іваній О.М.
педагогічних
доцент

кандидат
наук,

на території України»
Модератор круглого столу
«Місце та роль практики Європейського суду з
прав людини у формування правової держави в
Україні»
Модератор круглого столу
«Розуміємо права людини» – презентація проекту
та Загальнодержавної програми

17 травня 2019
року.

17 травня 2019
року.

21
листопада
2019 р.

15 лютого 2019
р.
08 квітня 2019
року

2.4. Участь колективу кафедри в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо:
№
з/п
1

1.

2.

3.

Учасники
(ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання)
2

Іваній О.М. кандидат
педагогічних наук,
доцент
Іваній О.М. кандидат
педагогічних наук,
доцент.
Курова А.А. кандидат
юридичних наук,
старший викладач
Іваній О.М. кандидат
педагогічних наук,
доцент

Назва заходу
(спеціалізовані виставки, ярмарки,
форуми тощо)

Результати участі
(диплом, грамота,
угода про співпрацю)

3

4

Виставка-експозиція «Кожен має право
знати свої права» 08-09 квітня 2019 р.

організатор

Освітній симпозіум «Роль освіти в епоху
дезінформації та технологічного
прогресу» 07-09 жовтня 2019

сертифікат

Міжнародний науково-практичний форум
«Україна майбутнього: перспективи
сертифікат
інтеграції та інноваційного розвитку»
13 вересня (м. Бердянськ)
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Розділ 3. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ
3.1. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного
користування, ресурсні центри, центри трансферу технологій, навчально-наукові центри, наукові
лабораторії (міжвідомчі, міжуніверистетські, студентські, університетські))
Подати перелік наукових підрозділів із зазначенням напряму діяльності та результативності
роботи (у текстовому форматі по кожному підрозділу до 40 рядків тексту).
3.2. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з
науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій
наук у звітному періоді

№
з/п

1

1.
2.

Назва наукової
установипартнера

2

Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи,
тематика досліджень, видавнича
діяльність,
стажування студентів та
аспірантів
на базі академічних установ)
3

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
4

Практичні результати
від співробітництва

5
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3.3. Заходи, здійснені спільно із Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською
міською радою, іншими органами місцевого самоврядування, спрямовані на підвищення рівня
ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб у звітному періоді
№
з/п

Назва наукової
установипартнера

1

1.

2.

3.
4.

5.

Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи,
тематика досліджень, видавнича
діяльність)

2

3

Щомісячні заходи в межах
Національного проекту «Я маю
право»
Наказ Міністерства юстиції
України №3743/7 від 09.10.2017
Сумська
«Про
затвердження
Плану
обласна
заходів Міністерства юстиції
державна
України
з
реалізації
адміністрація
правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» у 2017-2019
роках
Управління
Наказ Міністерства юстиції
освіти і науки
України
№
2633/5
від
Сумської
22.08.2019 «Про затвердження
міської ради
Плану заходів Міністерства
юстиції України з реалізації
правопросвітницького проєкту
«Я маю право!» у 2020– 2022
роках»
Проведення
брифінгу
«Нормативно-правове
та
Сумська
інституційно-організаційне
обласна
забезпечення
навчання
та
державна
перебування іноземців та осіб
адміністрація
без громадянства на території
України» к.п.н., доц. Іваній
О.М.
Сумська міська Стажування
за
програмою
рада
«Молодий посадовець»
ГТУ юстиції в
Сумській
Спільні заходи
області
Прокуратура
Сумської
Спільні заходи
області

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
4

- обласна програма
правової
освіти
населення на 20172020 роки
щодо
реалізації
правоосвітницкого
проекту « Я маю
право!»

Практичні
результати від
співробітництва
5

проведення
наукових,
правоосвітніх
правовиховних
заходів

та

у
межах
Всеукраїнського
Член оргкомітету
тижня права

сертифікат
Договір
співпрацю
Договір
співпрацю

6.

СБУ

Спільні заходи

Договір
співпрацю

7.

Управління
патрульної
Спільні заходи
поліції в м.
Суми

Договір
співпрацю

Стажування
студентів кафедри
Бази
практики,
про
спільні
лекції,
відкриті заходи
Бази
практики,
про
спільні
лекції,
відкриті заходи
Спільні
лекції,
про
участь студентів в
оперативних заходах
про Бази
практики,
відкриті заходи
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3.4. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними
організаціями/ЗВО в звітному періоді (повнотекстові копії діючих та нових угод формуються у
додаток 5; додаток подається після текстової частини звіту окремим документом):
1. Загальна інформація про стан наукового співробітництва кафедри із зарубіжними партнерами
за такими пунктами:
• Меморандум про взаєморозуміння для академічного співробітництва з Варненським вільним
університетом ім. Чорноризця Храбра м. Варна Болгарія
2. Підготовлено проекти угод про співробітництво
• Укладено угоду про співробітництво в освітній та науковій сфері з Чорноморським національним
університету імені Петра Могили м. Миколаїв
• Меморандум про співпрацю з Міжнародним фондом «Відродження», Освітній Дом прав людини
в Чернігові, Фонд Домів Прав Людини.
3. На постійній основі ведеться співпраця з міжнародними організаціями
• ОБСЄ, IREX
4. Організація наукових заходів за кордоном
5. Відрядження викладачів університету за кордон: наукове стажування на базі іноземних вищих
навчальних закладів та навчальних центрів
• Іваній О.М. кандидат педагогічних наук, доцент Стажування на юридичному факультеті
Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра м. Варна, Болгарія - з 30 березня по
30 червня 2019 року. Тема стажування: «Міжнародний захист прав людини» Літня школа прав
людини юридичному факультеті Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра (м.
Варна Болгарія)
• Іваній О.М. кандидат педагогічних наук, доцент. Юридична практика в країнах ЄС та в Україні
на сучасному етапі» (January 25-26, 2019. Arad)
• Кучук А.М. доктор юридичних наук, доцент. Стажування на юридичному факультеті
Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра м. Варна, Болгарія 14-22 вересня
2019 р. Сертифікат № С-9780/22.09.2019 р. Тема стажування: «Інновації в науці: виклики
сучасності» Літня школа прав людини юридичному факультеті Варненського вільного
університету ім. Чорноризця Храбра (м. Варна Болгарія)
6. Іваній О.М. Культурно–освітній проект «Європа – наш спільний дім» (Польща, Словаччина).
Сертифікат Katowice school of Technology, Poland 23-24 september, 2019 р.
7. Для участі у наукових заходах за кордоном
8. Активізація програм студентських обмінів та стажувань
• Стажування в Сумській міській раді (Стаценко О. студент 035 гр. спеціальність 081 Право)
• Програма подвійних дипломів на юридичному факультеті Варненського вільного університету
ім. Чорноризця Храбра м. Варна Болгарія (Сема В.В. студент ННІ історії та філософії
спеціальність 081 право, магістр)
9. Реалізація грантово-пошукової діяльності:
Освітній дім прав людини в Чернігові лист (вих.№ 56/01-05 від 20 листопада 2019 р.)
підтверджує співпрацю з викладачами та студентами спеціальності 081 Право в рамках проекту
«Університет – простір прав людини», який впроваджується Освітнім домом прав людини в
Чернігові за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Humar Rights House
Foundation. 8 квітня 2019 року було підписано Меморандум про співпрацю між СумДПУ імені
А.С. Макаренка та Громадською спілкою «Освітній дім прав людини в Чернігові» щодо
впровадження освітньої моделі «Університет – простір прав людини». Викладачі та студенти
спеціальності 081 Право СумДПУ імені А.С. Макаренка взяли участь у таких заходах, як:
- Школа з Прав Людини для лідерів/лідерок студентського самоврядування в рамках проекту
«Університет – простір прав людини»;
- Чотириденний тренінг з освіти у сфері прав людини для закладів вищої освіти з 4 по 8 травня
2019 року;
- Дводенний тренінг з освіти у сфері прав людини для закладів вищої освіти з 10 по 11 жовтня
2019 року;
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Дистанційний методичний вебінар на тему: «Інклюзія у ЗВО: як зробити освітній простір
комфортним для усіх?» від експертом Вікторія Церклевич і Тетяна Матвійчук;
- Дистанційний вебінар на тему «Поняття недискримінації в сучасному праві на освіту в галузі
прав людини» від експертки Ірини Федорович;
Протягом співпраці у рамках проекту спільними зусиллями було проведено ряд заходів, серед
яких:
- презентація проекту та програми «Розуміємо права людини»;
- організація публічних заходів, таких як відкрита лекція про філософію прав людини й
основоположних стандартів захисту прав людини та їх значення в сучасній системі освіти та
лекція на тему «Інклюзия» від Марії Ясеновської, президентки Харківської обласної фундації
«Громадська альтернатива», тренерки Молодіжного Директорату Ради Європи, сокоординаторки Коаліції проти дискримінації, експерти з прав людини, недискримінації, прав
людей з інвалідністю;
- проведення внутрішнього оцінювання рівня реалізації прав людини в освітньому закладі, групова
самооцінка, участь у фокус-груповому інтерв’ю ;
- інтерактивна виставка-експозиція «Кожен має право знати свої права».
• Меморандум про взаєморозуміння для академічного співробітництва з Варненським вільним
університетом ім. Чорноризця Храбра м. Варна Болгарія
• Культурно–освітній проект «Європа – наш спільний дім» (Польща, Словаччина)
• Програма верховенство права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні (Літня
школа з конституційного права для викладачів м. Яремча, Івано-франківська область, 14-16
серпня 2019 року)
10. Подано заявок на участь у проектах
• Проект Університет простір прав людини Міжнародний фонд «Відродження», Освітній Дом прав
людини в Чернігові, Фонд Домів Прав Людини) м. Чернігів
• Українська Гельсінська спілка
• Культурно–освітній проект «Європа – наш спільний дім» Польща, Словачина Katowice school of
Technology, Poland 23-24 september, 2019 р.
• Участь у проекті ОБСЄ, IREX в Україні з метою дослідження нових тенденцій практики
Європейського суду з прав людини, викликів, пов’язаних із захистом прав людини, прогресу
реформ у сфері юстиції, прогалин та недоліків національного законодавства і практики тощо
• Програма верховенство права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні (Літня
школа з конституційного права для викладачів м. Яремча, Івано-франківська область, 14-16
серпня 2019 року)
• Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (January 25-26, 2019. Arad)
• Меморандум про взаєморозуміння для академічного співробітництва Варненським вільним
університетом ім. Чорноризця Храбьра м. Варна Болгарія
11. отримано гранти
-
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Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними та зарубіжними партнерами
(окремо по кожній країні) викласти за формою:

№
з/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Країна
партнер

2

Назва наукової
установи
партнера

3

Форми співробітництва
(спільні структурні
підрозділи, тематика
досліджень, видавнича
діяльність, стажування
студентів та аспірантів
на базі академічних
установ)
4

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітницт
во, термін
його дії
5

Співробітництво із вітчизняними партнерами
Міжнародний
фонд
«Відродження»,
Університет Меморандум
Україна
«Освітній Дім Проект
про
м.Чернігів прав людини в простір прав людини
співпрацю
Чернігові»,
Фонд
Домів
Прав Людини)
Головне
управління
Договір про
Україна,
Національної
Стажування студентів
співпрацю
м. Суми
поліції
в
(безстроковий
Сумській
області
Україна,
Сумський
м.Суми, м. регіональний
Договір про
Конотоп,
центр з надання
Стажування студентів
співпрацю
м. Шостка, вторинної
(безстроковий
м.
правової
Охтирка
допомоги
Головне
Механізм
реалізації,
управління
гарантії та захист прав Договір про
Україна,
юстиції
в та свобод людини та співпрацю
м. Суми
Сумській
громадянина в Україні
(безстроковий
області
Україна,
КУ
Сумська
м. Суми
ЗОШ №23
Шкільний
центр Договір про
КУ
Зарічний
правової допомоги
співпрацю
Сумська
райсуд м. Суми
ЗОШ №23
Проведення
брифінгу
«Нормативно-правове
та
інституційноСумська
організаційне
у
межах
обласна
Україна,
забезпечення навчання Всеукраїнськ
державна
м. Суми
та
перебування ого
тижня
адміністрація
іноземців та осіб без права
громадянства
на
території
України»
к.п.н., доц. Іваній О.М.
Україна,
Сумська міська Стажування
за
сертифікат
м. Суми
рада
програмою «Молодий

Практичні результати від
співробітництва

6

Проведення
спільних
наукових заходів

Набуття
студентами
практичних навичок

Юридичні консультації

Проведення
спільних
наукових заходів

Юридичні консультації

Член оргкомітету

Стажування
студентів
кафедри студент 025
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посадовець»
ГТУ юстиції в
Сумській
Спільні заходи
області
Прокуратура
Сумської
Спільні заходи
області

7.

Україна,
м. Суми

8.

Україна,
м. Суми

9.

Україна,
м. Суми

СБУ

Україна,
м. Суми

Управління
патрульної
поліції в
Суми

Україна
м.
Миколаїв

10
.

11
.

групи Стаценко О.
Договір про Бази практики, спільні
співпрацю
лекції, відкриті заходи
Договір про Бази практики, спільні
співпрацю
лекції, відкриті заходи

Спільні заходи

Спільні лекції, участь
Договір про
студентів в оперативних
співпрацю
заходах

Спільні заходи

Договір про Бази практики, відкриті
співпрацю
заходи

Чорноморським
національним
університету
імені
Петра Спільні заходи
Могили
в
м. Миколаїв

Стажування викладачів
кафедри.На базі кафедри
проходив
стажування
Договір про
д.ю.н., проф. кафедри
співпрацю
цивільного
та
кримінального права і
процесу Озерський І.В.

м.

Співробітництво із міжнародними партнерами
(програма подвійного диплома,
стажування викладачів).

1.

Болгарія

Стажування
на
юридичному
факультеті
Варненського
вільного
університету
ім.
Чорноризця
Храбра

Меморандум про
взаємопорозуміння
для академічного
співробітництва

Угода

1.Кучук
А.М.
стажування
на
юридичному факультеті
Варненського вільного
університету
ім.
Чорноризця Храбра м.
Варна, Болгарія тема:
«Інновації
в
науці:
виклики
сучасності»
Літня
школа
прав
людини 14-22 вересня
2019 р. Сертифікат № С9780/22.09.2019.
2.
Іваній
О.М.
стажування
на
юридичному факультеті
Варненського вільного
університету
ім.
Чорноризця Храбра м.
Варна, Болгарія тема:
«Міжнародний
захист
прав людини» Літня
школа прав людини
юридичному факультеті
Варненського вільного
університету
ім.
Чорноризця Храбра (м.
Варна Болгарія) 2019 р.
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Сертифікат
№
9780/22.09.2019.

2.

3.

4.

Польща,
Словаччина

ОБСЄ в
Україні, IREX

Українська
Гельсінська
спілка

Договір про
співпрацю

«Європа –
наш спільний
дім»

Культурно–освітній
проект

Проект ОБСЄ
в Україні

Участь у проекті
ОБСЄ в Україні з
метою дослідження
нових тенденцій
практики
Європейського суду з
прав людини,
викликів, пов’язаних
із захистом прав
людини, прогресу
реформ у сфері
юстиції, прогалин та
недоліків
національного
законодавства і
практики тощо

С-

3. Програма подвійних
дипломів
на
юридичному факультеті
Варненського вільного
університету
ім.
Чорноризця Храбра м.
Варна Болгарія (Сема
В.В. студент ННІ історії
та
філософії
спеціальність 081 право,
магістр)
Проведення круглих
столів, право освітніх та
право виховних заходів
Сертифікат Katowice
school of Technology,
Poland 23-24 september,
2019 к.ю.н., доц. Іваній
О.М.

сертифікат

Стажування, школи прав
людини
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Розділ 4. НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ КАФЕДРИ
4.1. Кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному
періоді молодими вченими кафедри (штатними НПП кафедри, внутрішніми сумісниками, які
суміщають викладацьку та адміністративну посади, віком до 35 років, докторантів до 40 років та
аспірантів, які навчаються при кафедрі) (список публікацій подається в додатку 1б; додаток
оформлюється окремим файлом та подається після текстової частини звіту окремим
документом):
№ з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.

Молоді вчені кафедри (науковці до 35 років)

Кількість
одиниць
1

Чисельність молодих вчених на кафедрі, усього
з них, доктори наук
з них, кандидати наук
з них, аспіранти
з них, докторанти
з них, особи без ступеня, не включаючи аспірантів
Кількість науковців, що отримували премії, з них:
гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених
гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді
щорічні премії Президента України для молодих учених
премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі
фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних розробок
премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові
України
стипендії Верховної Ради України
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Кількість наукових праць, за участю молодих учених

1

Усього:
обл.к-ть вид.
арк.

3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Опубліковано монографій, усього
з них, за кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Кількість публікацій (статей), усього одиниць
з них, статей у фахових виданнях України
з них, статей у зарубіжних виданнях
з них, статей у науковометричних базах даних Scopus

3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
5.

– Web of Science
– Copernicus
1
– інших (крім РІНЦ)
Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Scopus
– Web of Science
– Copernicus
– інших (крім РІНЦ)
Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього
з них, міжнародних
з них, всеукраїнських
Подано проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних)

1

подано
друку

0,2

12
7
5

до
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розробок на конкурс молодих учених, усього
5.1.
6.

з них, кількість проектів, що стали переможцями
Молоді вчені ЗВО або НУ, які є експертами в Експертній раді МОН або інших
дорадчих органах
4.2. Описати науково-дослідну діяльність молодих вчених на кафедрі (до 30 рядків).

1. Участь в організації конференцій
1. Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих учених «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та
світі» 17 травня 2019 року, м. Суми
2. Модератор секції
«Трудове право та право соціального забезпечення» Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих учених «Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі» 17 травня 2019 року, м. Суми
3. Участь у школі прав людини
Участь у XXY Школі з прав людини для адвокатів та активістів українських
правозахисних НУО, 22-26 жовтня 2019 року, Харків.
2. Участь у конференціях
1. Участь у VI Всеукраїнській науково практичній конференції «Актуальні питання
методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови
сучасної школи» («Інтеграція національної системи вищої освіти та науки в
європейській освітній простір»).
2. ΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, інноватика та
сучасні-бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток», Суми, 10-11 червня
2019 року
3.Круглі стол
Модератор секцій
1. 15 лютого 2019 р. – круглий стіл «Місце та роль практики Європейського суду з
прав людини у формування правової держави в Україні»
2. 08 квітня 2019 р. – презентація проекту та Загальнодержавної програми
«Розуміємо права людини»
3. 28 листопада – «Зупинимо домашнє насильство!» спільно з представниками
Патрульної поліції Сумської області, департаменту соціального захисту
населення Сумської міської ради, НПУ Сумської області, спецiалiстами
Сумського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги, громадських
організацій, психологами, сімейними радниками
4. Семінари
5. Навчальний семінар з «Громадянської освіти та методики її навчання» для
викладачів та студентів педагогічних ВЗО14 березня 2019 р., Суми
6. Освітній симпозіум «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного
прогресу» 07-09 жовтня 2019 р. (м. Київ)
4. Вебінари
1. «Інклюзія у ЗВО: як зробити освітній простір комфортним для усіх 05
листопада 2019 р.» (м. Суми)
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
5.1. Показники науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів (список
публікацій подається в додатку 1в; додаток оформлюється окремим файлом та подається після
текстової частини звіту окремим документом)
№
з/п

Показники

1.
1.1
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Кількість
одиниць

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних
робіт
з них, Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
з них,Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами
конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
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з них, переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
з них, переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них, Всеукраїнських олімпіад
з них, Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами
олімпіад, усього
з них переможці Всеукраїнських олімпіад
з них, переможці Міжнародних олімпіад
Кількість охоронних документів, отриманих за участю студентів
з них, самостійно студентами
5.2.

Описати науково-дослідну діяльність студентів на кафедрі (до 30 рядків), вказати
ПІБ студентів-переможців та учасників наукових заходів.

1. Керівництво науковими студентськими роботами: к.п.н., доц.. Іваній О.М.

ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«Правове життя:сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Луцьк 22 березня
2019 року) 8 студентів: 4 курсу факультету іноземної та слов’янської філології:
Березенко А.,Бієнко А., Володько І., Вороная В., Горобій Ю., Обозна В.,Шамрай К.
2. IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, соціальні та екологічні
аспекти захисту довкілля» 8 студентів: 2 курсу 025 групи Огієнко Л., Срібняк Д.,
Стаценко О., Черненко А., Вода А., Тараненко В., Радченко Ю.
3. ІV науково-практична конференція курсантів, студентів, слухачів та молодих
дослідників на тему «Кримінально-виконавча система України та її роль в
розбудові правової і соціальної держави» 22 квітня 2019 року 5 студентів 2 курсу:
025 групи Черненко А., Радченко Ю., Вода А., Стаценко О.
4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція
для студентів та молодих
учених «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»
(м. Суми 17 травня 2019 року) 27 студентів.
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5. Школа з прав людини для лідерів студентського самоврядування
Ільченко Ярослав, Головач Оксана
6. Керівництво науковими студентськими роботами: д.ю.н., доц. Кучук А.М.
Матеріали круглого столу
Обзор А. Законодавство України про вибори: шляхи удосконалення.
7. Курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2019» (Київ, 11 квіт. 2019
р.)
Обзор А. Виборче законодавство: міжнародний досвід.
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Розділ 6. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ
6.1. Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного
виробництва вартістю понад 100 тис. гривень за формою:
№
з/п

1
1.

Назва приладу (українською
мовою та мовою оригіналу) і
його марка, фірма-виробник,
країна походження
2

Обґрунтування потреби закупівлі
приладу (обладнання) в розрізі
наукової тематики, що виконується
ЗВО/науковою установою
3

Вартість,
$ США
або євро

Вартість,
тис.
гривень

4

5
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Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ
7.1. Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового
процесу у СумДПУ імені А. С. Макаренка до Директорату науки МОН України, основні труднощі
та недоліки в роботі при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2019 році.
Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих
процесів.
7.2. Обов’язково вказати перспективи розвитку наукової діяльності на кафедрі.

Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри.
Одним із важливих напрямів розвитку наукової діяльності кафедри є отримання
офіційного статусу кафедральної теми науковим напрямом кафедри: «Проблеми
формування правової держави в Україні в умовах глобалізації». У зв’язку з чим
передбачається у 2020 році підготувати та подати до УкрІНТЕІ відповідну документацію.
Передбачається активне залучення до реалізації цієї теми не тільки науковопедагогічного складу кафедри, але і здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «магістр» та
«бакалавр».
На розвиток наукових досліджень науково-педагогічним складом кафедри
спрямована і подальша робота щодо організації та проведення навесні щорічної
міжнародної
науково-практичної конференції «Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі» через розширення цільової аудиторії учасників
(залучення не лише студентів та молодих науковців, а й інших науково-педагогічних
працівників, а також працівників правничої практичної діяльності).

