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1. Омарова Айсел Азад кизи. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. к.ю.н., асистентка кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – Законодавство про права та 

свободи дитини в Україні у ХХ ст., 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – Законодавство про права 

та свободи дитини в Україні у ХХ ст., 1,6 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. Нині в Україні, як і у всіх цивілізованих 

країнах світу, права дітей не лише закріплені на законодавчому рівні, а й визнаються і 

активно захищаються. Щоправда, так було не завжди. Процес становлення такого 

інституту, як права дитини, був тривалим. Однак Україна, як і інші держави, за ці 

часи набула важливого та безцінного досвіду, а його аналіз є необхідним задля 

підвищення ефективності і дієвості механізму захисту прав дітей.  

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

5.1. - 

5.2. - 

5.3.- 

5.4.- 

6. Зв’язок з практикою: 

      6.1. - 

          6.2.- 

          6.3.- 

          6.4.- 

          6.5.- 

7. - 

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

1. Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах (до 30-річчя 

прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 р.)», м. Харків, 3 червня 

2020 р.  

2. Webinar on “New challenges and opportunities for innovative youth services. The role of the 

European Youth Card in promoting the rights of young people in post-COVID era”, Athens, 5-6 

November 2020. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

9.1. -  

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

Статті: 

- Omarova A.A. Formation and development of juvenile law in Europe and Ukraine in the first 

thord of the twentieth century// A.A. Omarova// Problems of legality – Kharkiv : Yaroslav 

Mudryi National Law University, 2020. – Issue 150. – p.53-66 (1,1 д.а.) 

Тези: 

1. Омарова А.А. Класифікація дітей за Загальним цивільним уложенням Австрійської 

імперії 1811 р. / А. А. Омарова // Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в 

Україні і зарубіжних країнах» (до 30-річчя прийняття Декларації про державний 

суверенітет України 1990 року) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : ФОП 

Бровін О. В., 2020 – 136 (0,2 д.а.) 
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2. Омарова А.А. Права дітей за Загальним цивільним уложенням Австрійської 

імперії 1811 р. / А. А. Омарова // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19–20 червня 2020 р. – 

Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. – c. 17-20 (0,2 

д.а.) 

10. Член редколегії журналу «Проблеми законності». 

11. - 

12. - 

13. - 

14. - 

15. - 

16. - 

17. - 

18.  - Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за сумлінне виконання  

своїх службових обов’язків та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня. 

- Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за активну роботу в 

Союзі юристів України та за сумлінне виконання своїх службових обов’язків, 

професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі та з нагоди святкування 8 жовтня 

2020 року Дня юриста. 

- Certificate of participant of “Webinar on “New challenges and opportunities for innovative youth 

services. The role of the European Youth Card in promoting the rights of young people in post-

COVID era”. 
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асистентка кафедри історії держави і права 
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Протокол №____ від «_____» _________________ 2020 р.  
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