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1. Прізвище, ім’я по батькові - Бережний Олександр Іванович. 

2. Вчене звання, посада - кандидат юридичних наук. асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково – дослідної роботи – «Збирання 

стороною захисту відомостей, що можуть бути використані як докази у 

кримінальному провадженні під час доказування» (1. 5 д. а.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково дослідної роботи - «Збирання 

стороною захисту відомостей, що можуть бути використані як докази у 

кримінальному провадженні під час доказування» (1. 5 д. а.). 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів - полягає у дослідженні 

проблем, що виникають на практиці під час процесу доказування у 

кримінальному провадженні та участі захисника в процесі доказування. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) - не 

приймав участі у підготовці законопроектів. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно – правових актів - не здійснював. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України - не є 

консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих органів державної влади - не є 

консультантом інших вищих  державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 
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6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів - не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів  Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих  судів України – не розробляв. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

- прочитано дві лекції співробітникам СБУ; 

 - прочитано дві  лекції працівникам НАЕК «Енергоатом». 

6.5. Підготовка  відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не 

готував. 

7. Чи 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) . 

- ХIII конференція школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в 

контексті сучасних тенденцій розвитку», Харків, 2019 рік;  

  -  Науково – практична конференція «Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення», Харків, НАПрНУ, 25 жовтня 2019 року; 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.). 

9.2. Стаття: Участь захисника в процесі доказування у кримінальному 

провадженні // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука.- 2019.- № 15 (0, 8 

д.а.); 

стаття: Уголовный проступок: история и особенности досудебного 

расследования //  Международный научный журнал «Интернаука».-2019.- № 16 

(0, 5 д.а.); 

тези: Форми організації навчального процесу // Вища юридична освіта в 

контексті сучасних тенденцій розвитку: тези доповідей та повідомлень 

учасників ХIII конференції школи педагогічної майстерності Національного 
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого: – Х.- 2019.- С. 8-10 (0,2 д. 

а.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених рад – не є членом. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не готував. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не здійснював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не 

приймав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не 

приймав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 

 

 

 

 

Асистент кафедри 

кримінального процесу                                                             О. І. Бережний  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  «____» ___________р. № _____ 

 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу                                                   О. В. Капліна                                              


