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Про підбиття підсумків 
наукової діяльності у  2020 році

З метою підбиття підсумків наукової діяльності Національного університету 

«Одеська юридична академія» (далі також -  Університет) за 2020 рік,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

І. Завідувачів кафедр:
1.1. Підбити підсумки наукової діяльності за 2020 рік станом на

31.12.2020 у частині виконання тематичних планів науково-дослідних робіт 
(далі також -  НДР), що виконувалися на кафедрах науковими, науково- 
педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами і студентами у 
межах V етапу загальної п’ятирічної теми Університету «Стратегія 
інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір»
(ДРН 011 биОО 1842).

1.2. Провести аналіз стану використання суб’єктами владних 
повноважень законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, 
наукових висновків, які підготовлені вченими підпорядкованої кафедри за 
2020 рік.

1.3. Надати до 08.02.2021 до науково-дослідної частини в електронній 
формі такі матеріали:

1) річний звіт з інформацією про науково-дослідну роботу кафедри за 
2020 рік за формою додатку 1 (надсилається в електронній формі);

2) таблицю статистичних даних щодо науково-дослідної роботи кафедри 
за 2020 рік за формою додатку 2 (надсилається в електронній формі);

3) інформацію щодо стану впровадження наукових висновків та 
розробок кафедри у 2020 році за формою додатку 3 (надсилається в 
електронній формі).



2. Проректора з міжнародних зв'язків, д.ю.н., професора Тулякова 
Вячеслава Олексійовича до 08.02.2021 забезпечити надання до науково- 
дослідної частини у електронній формі:

2.1. Інформацію щодо наукового співробітництва із закордонними 
організаціями з характеристикою основних напрямів міжнародного 
наукового співробітництва, прикладів їх успішної реалізації та перспектив 
розвитку, а також детальні дані щодо тематики співробітництва з 
зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) за формою додатку 4.

2.2. Інформацію про підсумки діяльності за 2020 рік у частині виконання 
робіт, що фінансувались за рахунок отримання іноземних грантів на наукові 
дослідження.

3. Голів спеціалізованих вчених рад підбити підсумки діяльності ради та 
надати до 08.02.2021 до науково-дослідної частини у електронній формі 
інформацію щодо захищених дисертацій у відповідній раді працівниками 
Університету та сторонніми працівниками у 2020 році, за формою додатку 5 
(надсилається в електронній формі).

4. Відділ аспірантури та докторантури до 08.02.2021 надати до науково- 
дослідної частини у електронній формі аналітичну довідку за останні п’ять 
років (2016-2020 роки) про стан підготовки фахівців в аспірантурі та 
докторантурі Університету, включаючи інформацію про кількість 
спеціальностей, за якими ведеться підготовка, аспірантів (з відривом від 
виробництва та без відриву від виробництва), здобувачів, докторантів і 
кількість захищених ними дисертацій за формою додатку 6 (надсилається в 
електронній формі).

5. Начальника відділу кадрів Озернюк Людмилу Аркадіївну до 08.02.2021 
надати до науково-дослідної частини у електронній формі аналітичну довідку' за 
останні 5 років (2016-2020 роки) про науково-педагогічні кадри та студентів 
Університету за формою додатку 7 (надсилається в електронній формі).

6. Директора наукової бібліотеки, к.біол.н. Іванійчук Таїсію Юріївну до 
08.02.2021 надати науково-дослідній частині у електронній формі звіт про 
діяльність бібліотеки за 2020 рік.

і

7. Голову Наукового товариства молодих вчених, аспірантів та студентів 
Спасову Катерину Іванівну забезпечити надання до 08.02.2021 науково- 
дослідній частині звіт про діяльність Наукового товариства молодих вчених, 
аспірантів та студентів за 2020 рік за формою додатку 8.

8. Директорів інститутів та деканам факультетів забезпечити подання 
зазначених матеріалів підпорядкованими кафедрами у встановлений строк та 
у відповідній формі.
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9. Начальника відділу організаційно-документального забезпечення 

Волошину Світлану Михайлівну довести зміст цього розпорядження до 
відповідних структурних підрозділів Університету.

10. Вищезазначених осіб звернути увагу на необхідність неухильного 
дотримання встановлених форм та строків подання звітних матеріалів для 
підбиття підсумків наукової діяльності за 2020 рік.
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