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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Омарова Айсел Азад кизи. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Державотворчі 

процеси в Україні у ХХ ст.» – 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Державотворчі 

процеси в Україні у ХХ ст.» – 2,0 д.а. 

4.1.Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.). Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2.Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні особливостей 

розбудови держави в Україні у ХХ ст. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

    Не приймала. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Не має. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не має. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не має. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. Не має. 

6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Не має. 

6.3.Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не має. 

6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Не має. 

 6.5.Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не має. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення).- 

 -  ХІІ конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного  

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 2018 р.); 

 -  Круглий стіл «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах(до 

100-річчя  конституції УНР 1918 р.)» (м. Харків, 26 квітня 2018 р.) 

-  Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 

р.) 

-  Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах» 

(до 100-річчя ЗУНР) (м. Харків, 27 листопада 2018 р.) 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 

- Омарова А. А., Штана І. В. Центральна рада та проблема збереження держави 

під час більшовицької агресії / А. А. Омарова, Штана І.В. // Право і суспільство. 

– 2018. – № 2. Ч. 2– С. 34-39. – 0, 5 д.а. 

- Омарова А. А. Включение Украины в число государств-учредителей ООН: 

исторический аспект / А. А. Омарова //  Legea si viata (г. Кишинев, Респ. 

Молдова). – 2018. – Ianuarie. – С. 93-98. – 0,67 д.а. 

Тези наукових доповідей: 

- Омарова А.А. Компетентнісний підхід у ВНЗ: переваги і недоліки / А.А. 

Омарова // Компетентнісний підхід у навчанні і якість вищої юридичної 

освіти: тези доповідей та повідомлень учасників ХІІ конференції школи 

педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2018. – с. 39-43. – 0,2 д.а. 

- Омарова А. А. Конституційні акти Центральної Ради як джерело українського 

конституціоналізму» - круглий стіл «Історія конституціоналізму в Україні та 

зарубіжних країнах / А. А. Омарова // Круглий стіл «Історія 

конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах(до 100-річчя конституції 

УНР 1918 р.)» / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : ФОП Бровін О. В., 

2018. – с. 177-179  – 0,2 д.а. 

- Омарова А.А. Як Україна стала первісним членом-засновником ООН / А.А. 

Омарова //Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 року. – Запоріжжя: Запорізька міська 

громадська організація «Істина», 2018. – с. 10-13 – 0,23 д.а.  

- Омарова А. А. Нариси з історії виходу Української РСР на міжнародну арену / 

А. А. Омарова // Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і 

зарубіжних країнах» (до 100-річчя ЗУНР) – 0,2 д.а. (в редакції) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. Не має. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних.  

Index Copernicus: 

- Омарова А. А., Штана І. В. Центральна рада та проблема збереження держави 

під час більшовицької агресії / А. А. Омарова, Штана І.В. // Право і суспільство. 

– 2018. – № 2. Ч. 2– С. 34-39. – 0, 5 д.а. 

- Омарова А. А. Включение Украины в число государств-учредителей ООН: 

исторический аспект / А. А. Омарова //  Legea si viata (г. Кишинев, Респ. 

Молдова). – 2018. – Ianuarie. – С. 93-98. – 0,67 д.а. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. -  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. Ні. 

14.Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста, 8 жовтня 2018 р. 

 

Склав  

асистент кафедри історії держави і права 

України та зарубіжних країн            А.А. Омарова 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та 

зарубіжних країн  Протокол № 3  від « 27 » листопада 2018 р.  

 

 

Зав. кафедри _____________________________________________ В.Д. Гончаренко 
            (підпис, прізвище) 
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