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ЗВІТ 

кафедри логіки з науково-дослідної роботи  

за 2016 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження – 

«Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи 

України»         № 0111u000969. 

1.2. Склад кафедри (викладачі, які працюють на повну ставку), їх науковий 

ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково вказати публікації 

(монографії, статті, тези) кожного викладача.  

1.3.  

 1. Юркевич О. М., д. ф. н. , професор, завідувач кафедри логіки. 

«Логіка норм», заплановано 2,0 д. а., виконано 5,2 д. а. 

Обсяг, включно з керівництвом науково-дослідницькою роботою кафедри –  54,6 д. а. 

 

Статті: 

1. Парадокси з предметами права // Логіка в праві. Матеріали VIII науково-

практичної конференції. Харків, 22 грудня 2016 р. / За заг. ред. д-ра філос. н., 

проф. О. М. Юркевич. – Х. : Право, 2016. – 0,4 д. а.  

 

Тези: 

1. Логіка та розвиток інтелектуальних здібностей юриста // «Проблеми 

викладання логіки та перспективи її розвитку», VII Міжн. наук.-практ. конф. (2016 ; 

Київ). VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання 

логіки та перспективи її розвитку», 13-14 травня 2016 р. : [матеріали доповідей та 

виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. − К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2016. − С. 66-67 - 0,1 д. а. 
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2. Інтелектуальна культура української інтелігенції // Феномен української 

інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування 

Донецького національного технічного університету) : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Красноармійськ, Дон НТУ, 17-18 березня 2016 

року) / Вст. сл. проф. Кашуба М. В., відп. ред. проф. Нікульчев М. О. – 

Красноармійськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С. 304-306 - 0,2 д. а. 

3. Логіка в системі юридичної освіти: перспективи розвитку // Матеріали 

урочистого симпозіуму до відзначення Всесвітнього Дня філософії ЮНЕСКО у 2016 

році. – К., 2016. (Київський національний університет ім.. Т. Г. Шевченко, 

філософський факультет) - 0,2 д. а. 

 

2. Качурова С.В. – к. ф. н., доц. 

«Релігієзнавча експертиза і філософський метод», заплановано 1,5 д. а,  

виконано - 2,3 д. а. 

 

 Статті: 

1. Мамычев А. Ю., Мамычева Д. И., Качурова С. В., Политическая 

модернизация публично-властной организации на евразийском пространстве: 

социокультурный аспект/ Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). 

С. 257-261. – 0,9 д. а., особистий внесок – 0,7 д. а. 

2. Качурова С.В. ««Релігієзнавча експертиза і філософський метод» // Логіка в 

праві. Матеріали VIII науково-практичної конференції. Харків, 22 грудня 2016 р. / 

За заг. ред. д-ра філос. н., проф. О. М. Юркевич. – Х. : Право, 2016. – 0,4 д. а.  

 

 Тези: 

1. Качурова С.В.:  Проблеми самовизначення УГКЦ// XXVI Міжнародна наукова 

конференція «Львівський церковний собор 1946 р. і репресивна політика СРСР на 

західноукраїнських землях», Львів, Вид-во «КОЛО», 2016. – С. 510-513 – 0,3 д. а. 
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3. Невельська-Гордєєва О. П. – к. ф. н., доц.  

«Логіко-методологічні проблеми дослідження нормативного поля», заплановано 

– 1, 5 д.а., виконано - 5,7 д. а. 

 

Статті: 

 

1. Невельская-Гордеева Е.П. Логические основания поиска истины в судебном 

доказывании // Поиск истины в пространстве современной культуры, сборник 

научных статей под ред. О.Д.Маслобоевой. Санкт-Петербург, Издание Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, 2015, с.88-95. – 0.5 

друк. аруша (публикация РИНЦ, представлена на  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25629013) – збірка вийшла з редакції у березні 2016 року. 

2. Невельская-Гордеева Е. П., Шестопал С.С. Логические основания судебного 

доказывания // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. №4 (31). 2015 с. 

136-143 (публикация РИНЦ, представлена на http://elibrary.ru/item.asp?id=24991065) 

http://science.vvsu.ru/journal/arhiv/2015/  –  0,5 д.а., особистий внесок – 0,3. Журнал 

вийшов у грудні 2015р. 

3. Невельская-Гордєєва Е.П. Три компонента жизненного мира личности // В 

сборнике Личность и общество в современном социально-философском дискурсе. 

Материалы научно-практической конференции с международным участием с 

международным участием, Екатеринбург, 2016 – 0,5 д.а.   

 4. Невельская-Гордеева Е. П  К вопросу преподавания логики в духовных 

учебных заведениях // Альманах «Путь, истина и жизнь». Материалы 11-ой 

Международной научно-практической конференции «Реформация: исторический 

опыт и современность в российском и мировом контекстах». Альманах. Выпуск 11. 

Курск. Издательство Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2016, 

72 стр. – С. 59-61. – 0,5 д.а. 

5. Невельская-Гордеева  Е.П., Шестопал С.С. Особенности применения 

умозаключений по аналогии в судебной аргументации  // Журнал  Территория 
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новых возможностей. Вестник ВГУЭС. Номер 2. 2016. 76-84 С. (публикация РИНЦ, 

представлена на http://elibrary.ru/ ). Електроний варіант статті в збірці:   

 [HTML] с сайта cyberleninka.ru  Особенности применения умозаключений по 

аналогии в судебной аргументации . – 0.6 д.а., особистий внесок – 0,5 д.а. 

 

 Тези: 

 

1. Невельська-Гордєєва О.П. Логічні міркування в пошуку істини: подолання 

логічних помилок // "Дні науки філософського факультету – 2016", Міжн. наук. 

конф. (2016 ; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського 

факультету – 2016", 20-21 квіт. 2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: 

А. Є. Конверський  - Київ, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 

2016 – С. 91-93 – 0,3 д.а.  

2. Невельська-Гордєєва О.П. Вирішення мотиваційних проблем, що виникають 

при вивченні курсу логіки // Матеріали сьомої міжнародної конференції 

«Викладання логіки та перспективи її розвитку», Київ, видавництво Київського 

національного університету, 2016 –  0,1 д.а.  

3. Невельська-Гордєєва О. П. Modus logos в судовому доведенні // Наукові 

пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний 

виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 

квітня 2016 р.). –  Кіровоград: Вид-во «КОД», 2016. – 127-129 с.  – 0,3 д.а. 

Електроний варіант статті в збірці: [PDF] с сайта academia.edu Modus logos в 

судовому доведенні . 

 

4. Павленко Ж.О. – к. ю. н., доцент  

«Особливості формування правової доктрини в постіндустріальному 

суспільстві», заплановано - 1,5 д.а., виконано – 4,8 д. а. 
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Тези: 

 

1. Павленко Ж.О. Вдосконалення змісту курсу з логіки в юридичних вузах 

відповідно до вимог практики / Ж. О. Павленко // Проблеми викладання логіки та 

перспективи її розвитку, VІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми викладання логіки 

та перспективи її розвитку», Київ, 13-14 травня 2016 р.: матеріали доповідей та 

виступів / редкол.: А.Є Конверський [та ін.]. – К.: Вид. - полігр. Центр «Київський 

університет», 2016. – С. 44 – 45. (0,1 друк. арк.). 

 

5. Коваленко Г.В. – к.ю.н., асистент 

«Проблеми теорії юридичної інтерпретації в творчості Р. Дворкіна (логіко-

методологічний аспект),– 1.0 д.а. 

 

Статті: 

 

1. Коваленко Г.В. «Проблеми теорії юридичної інтерпретації в творчості            

Р. Дворкіна (логіко-методологічний аспект),– // Логіка в праві. Матеріали VIII 

науково-практичної конференції. Харків, 22 грудня 2016 р. / За заг. ред. д-ра філос. 

н., проф. О. М. Юркевич. – Х. : Право, 2016. – 0,4 д. а.  

1.4. Вказати викладачів, які не виконали НДР – немає 

1.5. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору – не було 

1.6. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

Фахівці з логіки проводили дослідження визначення та структуровання 

основних понять та законів логіки норм, взаємозв’язку деонтичних понять та 

пов’язаності логіки норм з алетичною та аксіологічною модальностями. Були 

оновлені аспекти теоретичного, практичного та освітянського значення логіки норм в 

структурі логічного знання, в правознавстві та юридичній практиці. Також, 

проведено логіко-філософський та логіко-методологічний аналіз проблем 
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нормативного поля, з’ясовано методологічний апарат дослідження нормативного 

поля, досліджено психологічне підґрунтя нормативного вибіру; висвітлені проблеми 

розвитку, існування та змінення нормативного поля, з’ясовані його властивості, 

зафіксовані сучасні тенденції розвитку нормативного поля, проведені логічні 

дослідження функцій нормативного поля.  

Було розроблено в безкоштовному модульному об’єктно-орієнтованому 

середовищі дистанційного навчання Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), яке розповсюджується з відкритим вихідним кодом під 

ліцензією GPL (доступно для користувачів за адресою: https://download.moodle.org/) і 

включає ресурси і активні елементи, які розміщуються у базі даних, котра дозволяє 

оперативно управляти цими даними та здійснювати в них пошук, а також забезпечує 

їх цілісність та схоронність. Оригінальна структура та зміст ресурсів і активних 

елементів розроблено з урахуванням вимог практики, а саме підготовки до 

тестування оцінки інтелектуальних здібностей юристів на всіх рівнях організації 

роботодавця.  

1.7. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. 

База даних «Курс з логіки для студентів дистанційної форми навчання» (створена на 

базі CMS “MOODLE)” / О.М. Юркевич, Ж.О. Павленко, Г.В. Коваленко та ін./ – 

[Електронний ресурс] http://neik.nlu.edu.ua/course/view.php?id=82  – Електрон. дан. – 

http://neik.nlu.edu.ua/course/view.php?id=82 – Назва з екрана.  

Ліцензія про реєстрацію авторського права на твір № 68751 від 24.11.2016р. 

 

1.8. Наукова новизна отриманих результатів. 

Проф. Юркевич О. М. – досліджені, визначені та структуровані основні поняття та 

закони логіки норм, взаємозв’язок деонтичних понять та пов’язаність логіки норм з 

алетичною та аксіологічною модальностями. Оновлені аспекти теоретичного, 

практичного та освітянського значення логіки норм в структурі логічного знання, в 

правознавстві та юридичній практиці. 

Доц. Качурова С. В. – Розглянуті проблеми, що створюють сучасні типи 
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релігійності в соціальній сфері, які призвели до питання про сутність релігієзнавчої 

експертизи; досліджені проблеми релігієзнавчої експертизи з урахуванням 

методологічних особливостей. 

Доц. Невельська-Гордєєва О. П. – проведено логіко-філософський та логіко-

методологічний аналіз проблем нормативного поля, з’ясовано методологічний апарат 

дослідження нормативного поля, досліджено психологічне підґрунтя нормативного 

вибіру; висвітлені проблеми розвитку, існування та змінення нормативного поля, 

з’ясовані його властивості, зафіксовані сучасні тенденції розвитку нормативного 

поля, проведені логічні дослідження функцій нормативного поля.  

Доц. Павленко Ж. О. – Особливості формування правової доктрини в 

постіндустріальному суспільстві пов’язані, зокрема, зі змінами в підході до аналізу 

поняття «знання». Знання в сучасному світі розглядається як технологічний ресурс. 

Зокрема, юридичне знання  в постіндустріальному суспільстві стає матеріалом 

технології. В той же час змінюються акценти при аналізі функцій держави, а саме, на 

перший план виходить інформаційна функція.   

Курс з логіки розроблено в безкоштовному модульному об’єктно-

орієнтованому середовищі дистанційного навчання Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), яке розповсюджується з відкритим вихідним кодом 

під ліцензією GPL (доступно для користувачів за адресою: 

https://download.moodle.org/) і включає ресурси і активні елементи, які розміщуються 

у базі даних, котра дозволяє оперативно управляти цими даними та здійснювати в 

них пошук, а також забезпечує їх цілісність та схоронність. Оригінальна структура та 

зміст ресурсів і активних елементів розроблено з урахуванням вимог практики, а 

саме підготовки до тестування оцінки інтелектуальних здібностей юристів на всіх 

рівнях організації роботодавця.  

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 
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наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних 

актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих 

груп та комісій по розробці законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в 

розробці котрих брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений 

проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

 

Відповідь на звернення Народного депутата України Сольвара Р.  М. (від 12 

вересня 2016 року) про надання експертного висновку щодо відповідності до 

чинного законодавства проектів законів: 

● про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) № 4128 від 

23.02.2016; 

● про внесення змін до статті 8 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» (щодо унормування діяльності організацій в сфері релігії) № 4242 від 

16.03.2016; 

● про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в 

державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором № 5411 від 

22.04.2016 – 0,1 д. а. 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів вищих 

судових органів (навести перелік) – не було 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих 

груп та ін. – не було 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували – не було 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували – не було 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  
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2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій (перелік). 

VIIІ Регіональна науково-практична конференція «Логіка і право», 

присвячена 2400-річниці з Дня народження Аристотеля (22 грудня 2016р.) 

Науковий семінар кафедри логіки. Тема доповіді «Логічний аналіз поняття  

«терористичний акт» ст. 258 ККУ» (22 квітня 2016 р.). 

Науковий семінар кафедри логіки. Тема доповіді «Логіка норм» (21 липня 

2016 р.). 

        Науковий семінар «Логічний аналіз аргументації у філософському дискурсі»      

(21 жовтня 2016 р.) 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1 Сьома міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми викладання логіки та 
перспективи її розвитку». До святкування 
Всесвітнього року Аристотеля під егідою 
ЮНЕСКО (13-14 травня 2016 р., Київський 
національний університет імені Т. Г. 
Шевченко, філософський факультет) 

3 

Юркевич О. М.  

Невельська –Гордєєва О.П. 

Павленко Ж. О. 

2 24-26 травня 2016 р. XXVI Міжнародна 
наукова конференція «Львівський 
церковний собор 1946 р. і репресивна 
політика СРСР на західноукраїнських 
землях» м. Львів, Львівський музей історії 
релігії, Інститут релігієзнавства.  

1 

Качурова С.В. 

3 Міжнародна наукова конференція "Дні науки 1 
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філософського факультету – 2016",  – 20-21 
квітня 2016 р.: Київ, Київський національний 
університет, філософський факультет. 

Невельська –Гордєєва О.П. 

4 22–23 квітня 2016 р Міжнародна науково-
практична конференція «Наукові пошуки у 
ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, 
економічний та гуманітарний виміри». –  
Кіровоград. Кіровоградський інститут 
державного та муніципального управління 
Класичного приватного університету  
 

 

1 

Невельська –Гордєєва О.П. 

Всеукраїнські 

1 Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Феномен української інтелігенції 
в контексті глобальних трансформацій» 
(ДНТУ, м.Красноармійськ, 17-18березня 
2016 року) 

1 

Юркевич О. М. 

2 Урочистий симпозіум до відзначення 
Всесвітнього Дня філософії ЮНЕСКО у 2016 
році (Київський національний університет 
ім. Т. Г. Шевченко, філософський 
факультет) 

1 

Юркевич О. М. 

3 2 грудня 2016 року V Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Актуальні 
правові та гуманітарно-економічні 
проблеми в період реформування 
демократичного суспільства», м.Кіровоград, 
ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного 
та муніципального управління Класичного 
приватного університету». 

2 

Качурова С. В. 

Невельська –Гордєєва О.П. 

 

Регіональні 

1. Регіональна презентація та обговорення 
проекту Концепції розвитку юридичної освіти 
в Україні спільно з OBSC (24 жовтня 2016 р., 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). 

1 

Юркевич О. М. 

2. Меморіальний круглий стіл, присвячений 80-
річчю з Дня народження д. філос. н, професора 
Плахотного О. Ф. (4 жовтня 2016 р., 
Харківська державна наукова бібліотека ім. 
В. Г. Короленка, м. Харків) 

1 

Юркевич О. М. 

3. 22 грудня 2016 р. VIIІ заочна Регіональна 
науково-практична конференція «Логіка і 

6 
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право», присвячена 2400-річниці з Дня 
народження Аристотеля (Кафедра логіки 
НЮУ імені Ярослава Мудрого) 
 
 

Юркевич О.М. 

Качурова С.В. 

Невельська-Гордєєва О.П. 

Павленко Ж.О. 

Коваленко Г.В. 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

 

Доц. Невельська-Гордєєва О. П.: 

1. 6-8  жовтня 2016 р. XVI Міжнародна наукова конференція «Брюсовські читания − 

2016». Арменія, м. Ереван, Державний університет мов і соціальних наук імені                 

В. Я. Брюсова (ЕГУМСН им. В. Я. Брюсова). 

Невельська-Гордєєва О.П. Доповідь: Логіко-психологічний аналіз світогляду 

героїнь оповідань В.Я.Брюсова. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Тринадцяті Даміановські читання», 

яка проводилась у рамках XIІ Міжнародних науково-освітних Знаменських читань в 

ФГБОУ ВПО «Курська державна сільгосподарча академія імені професора І.І.Іванова»  

30 березня 2016 р. (305021, г. Курськ, вул. К. Маркса, д. 70, кафедра історії держави та 

права).  

Невельська-Гордєєва О.П. Доповідь: Православ`я й психологія: історія 

взаємовідносин від Феофана Затворника до наших днів. 

3. 12-13жовтня 2016 року IV Міжнародна науково-практична конференція  «Мова. 

Право. Суспільство», РФ, м. Пенза, ФГБОУ ВПО «Пензенський державний 

університет». 

Невельська-Гордєєва О.П. Доповідь: Logical fallacies in advertising slogans 

(Логические ошибки в рекламных слоганах). 

4. IX щорічний теоретичний семінар за проблемами істини «Пошук істини  у просторі 

сучасної культури» в рамках Міжнародної наукової конференції «Дні Санкт-
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Петербургської філософії 2016»: 19 листопада 2016 року Санкт-Петербурзьський 

Державний економічний університет, гуманітарний факультет, кафедра філософії).  

E.P.Nevel`skaja-Gordeyeva. Доповідь: Logical analysis of violations of the law of 

identity Logical analysis of violations of the law of identity (Логический анализ нарушений 

закона тождества). 

5. 23 cічня 2016р.  м. Єкатеринбург, РФ. Науково-практична конференція «Особистість 

та суспільство в сучасному соціально-філософському дискурсі» (Всероссийская 

научно-практическая конференция "Личность и общество в современном социально-

философском дискурсе"). Уральський Федеральний університет.  

Невельська-Гордєєва О.П. Доповідь:  Три компоненти життєвого світу 

особистості. 

6. 4-6 лютого 2016 года Науково-практична конференція «Святитель Феофан Затворник 

– засновник християнської психології» (Всероссийская научно-практическая 

конференция "Святитель Феофан Затворник – основатель христианской психологии"). 

Інститут соціальної освіти Руської Християнської Гуманітарної академії. 

Невельська-Гордєєва О.П. Доповідь:  Проблема мотивації в контексті 

трьохкомпонентної теорії особистості.  

7. 17-18 листопада 2016 р. РФ м. Липецьк, Липецькій державний техничний 

університет.  

V Всеросійська наукова конференція «Принцип цілістності в сучасній філософії: 

теоретико-методологічні основания і дослідницькі практики», що присвячена 

Всесвітньому Дню філософії та 60-літтю ЛДТУ. Липецький Державний технічний 

університет, Факультет гуманитарно-соціальних наук і права, кафедра філософії. 

Доповідь: Проблема целостности судебного доказывания. Проблема цілостності 

судового доведення. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, обсяг в 
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друк.арк) – не було  

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з грифом МОН, 

автори, назва, обсяг в друк.арк) – не було  

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (окремо з 

грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк.арк)  

 

1. База даних «Курс з логіки для студентів дистанційної форми навчання» 

(створена на базі CMS «MOODLE»), адреса в мережі Інтернет: 

http//neik.nlu.edu.ua/course/view.php?id=82 – ліцензія Державної служби інтелектуальної 

власності України про реєстрацію авторського права на твір № 68751 від 24.11.2016 − 

8,22 д. а. 

2. Навчальний посібник з логіки для підготовки до іспиту / О. М. Юркевич,       

Ж. О. Павленко, О. П. Невельська-Гордєєва та ін. / Від. ред. д-р філос. н., проф.                

О. М. Юркевич. – Х. : Право, 2016. – 132 с. − 5,38 д.а. 

 

Матеріали науково конференції: 

 

1. Логіка в праві. Матеріали VIII науково-практичної конференції. Харків, 20 

грудня 2016 р. / За заг. ред. д-ра філос. н., проф. О. М. Юркевич. – Х. : Право, 2016.  – 

4,3 д. а. 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 7/3,4 

з них:  

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк.арк.), 6/3,0 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк.арк.): 4/1,8 

 

РІНЦ:  

1. Невельская-Гордеева Е.П. Логические основания поиска истины в судебном 

доказывании // Поиск истины в пространстве современной культуры, сборник научных 

статей под ред. О.Д.Маслобоевой. Санкт-Петербург, Издание Санкт-Петербургского 
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государственного экономического университета, 2015, с.88-95. – 0.5 друк. аруша 

(публикация РИНЦ, представлена на  http://elibrary.ru/item.asp?id=25629013) – збірка 

вийшла з редакції у березні 2016 року. 

2. Невельская-Гордеева Е. П., Шестопал С.С. Логические основания судебного 

доказывания // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. №4 (31). 2015 с. 136-

143 (публикация РИНЦ, представлена на http://elibrary.ru/item.asp?id=24991065) 

http://science.vvsu.ru/journal/arhiv/2015/  –  0,5 д.а., особистий внесок – 0,3. Журнал 

вийшов у грудні 2015р. 

3. Невельская-Гордеева Е. П  К вопросу преподавания логики в духовных 

учебных заведениях // Альманах «Путь, истина и жизнь». Материалы 11-ой 

Международной научно-практической конференции «Реформация: исторический опыт 

и современность в российском и мировом контекстах». Альманах. Выпуск 11. Курск. 

Издательство Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2016, 72 стр. – 

С. 59-61. – 0,5 д.а. 

4. Невельская-Гордеева  Е.П., Шестопал С.С. Особенности применения 

умозаключений по аналогии в судебной аргументации  // Журнал  Территория новых 

возможностей. Вестник ВГУЭС. Номер 2. 2016. 76-84 С. (публикация РИНЦ, 

представлена на http://elibrary.ru/ ). Електроний варіант статті в збірці:   

  [HTML] с сайта cyberleninka.ru  Особенности применения умозаключений по 

аналогии в судебной аргументации . – 0.6 д.а., особистий внесок – 0,5. 

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus (одиниць/друк.арк.) – не було 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus) – не було  

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 
друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – не було 
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Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

НЕ ВКЛЮЧАТИ МЕТОДИЧНУ ЛІТЕРАТУРУ, ПРОГРАМИ КУРСІВ, 

ТЕМАТИКУ КУРСОВИХ РОБІТ ТА Т.П. 

 
Всього 

друкованої 

продукції 

Монографії Наукові 

статті в 

наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативної 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

Кількість 

друк. арк. 

на одного 

викладача 

 

19/19,4 0 9/4,2 8/1,6 0 2/13,6 0 0 3,8/3,9 

 

Примітка: 
 1 Числівник – число найменувань друкованої продукції, знаменник – кількість  
друкованих аркушів. 
 2 Якщо робота опублікована у співавторстві, слід ураховувати тільки той її 
обсяг, який належить автору – члену кафедри. 
 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, викласти причини відсутності публікацій – немає 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та кількість 

проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах підвищення кваліфікації) 

– Павленко Ж.О. провела тренінги по розвитку інтелектуальних здібностей працівникам 

прокуратури, судових органів та пенсійного фонду. 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися дослідження, 

сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити підготовлені та подані 

практичними органами доповідні записки, вказати на їх практичне значення, коротко) – 
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не було 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін. – не було  

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати 

всі види консультацій наданих викладачами) – не було  

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій – не було 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня – немає 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації   

Юркевич О.М. була опонентом дисертаційного захисту наукової роботи                   

Л. Г. Комахи «Логічний аналіз дискурсу аргументації в філософії», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософських наук, спеціальність 09.00.06 – логіка (17 жовтня 

2016 р., Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченко, філософський 

факультет, кафедра логіки). – 22,8 д. а. 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо кількісні 

показники) – не було 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 

друкованих засобах масової інформації – не було 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників – немає  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно – 140/14 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
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викладачами одиниць/друк.арк. – немає  

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких) –  

Юркевич О.М. - Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Філософія, 

політологія, соціологія» (вид. Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого). 

Юркевич О.М. - член редакційної колегії щорічного кафедрального видання «Логіка 

і право» 

 

Качурова С.В. - член редакційної колегії щорічного кафедрального видання «Логіка 

і право» 

Невельська-Гордєєва О.П. - член редакційної колегії щорічного кафедрального 

видання «Логіка і право» 

Павленко Ж.О. - член редакційної колегії щорічного кафедрального видання 

«Логіка і право» 

Коваленко Г. В. – член редакційної колегії щорічного кафедрального видання 

«Логіка і право» 

Войтенко Д. О. -  член редакційної колегії щорічного кафедрального видання 

«Логіка і право» 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

Павленко Ж.О. - Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-

педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання студентської 

молоді та з нагоди святкування дня університету. 
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10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

Наукове керівництво: 

В цьому році було опубліковані наукові тези під керівництвом: 

Юркевич О. М.: 7 тез – 0,6 д. а. 

Качурова С.В.: 18 тез – 2 д. а. 

Невельська-Гордєєва О.П.:  75 теза – 7,5 д.а.  

Павленко Ж. О.: 24 тези - 2,4 д. а. 

Войтенко Д.О.: 14 тез – 1,4 д.а. 

Коваленко Г.В.: 2 тези – 0,2 д.а 

Рецензування: 

Під керівництвом Юркевич О.М.: 
 

1. Кислюк К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. – Київ : Кондор-

Видавництво, 2016. – 92 с. – 8 д.а. 

Наукове редагування: 

1. База даних «Курс з логіки для студентів дистанційної форми навчання» (створена 

на базі CMS «MOODLE»), адреса в мережі Інтернет: 

http//neik.nlu.edu.ua/course/view.php?id=82 – ліцензія Державної служби інтелектуальної 

власності України про реєстрацію авторського права на твір № 68751 від 24.11.2016 − 

5,38 д. а. 

2. Навчальний посібник з логіки для підготовки до іспиту / О. М. Юркевич, Ж. О. 

Павленко, О. П. Невельська-Гордєєва та ін. / Від. ред. д-р філос. н., проф. О. М. Юркевич. 

– Х. : Право, 2016. – 132 с. − 8,22 д.а. 

3. Логіка в праві. Матеріали VIII науково-практичної конференції. Харків, 20 грудня 

2016 р. / За заг. ред. д-ра філос. н., проф. О. М. Юркевич. – Х. : Право, 2016. – 4,3 д. а. 

 

Завідувач кафедрою логіки      О. М. Юркевич 
 


