
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Пивоваров Василь Миколайович 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри культурології. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: Проблеми 

розвитку та становлення мови права – 1, 5 друк. арк.  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Проблеми 

розвитку та становлення мови права – 3,1 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей, повідомлень та ін.): 
наукова стаття, тези. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Виявлення невідповідності юридичного 
тексту нормам сучасної літературної мови, рекомендації щодо її усунення.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. – Участі в 
розробці не брав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). – Участі у 
підготовці не брав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. – Не рецензував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. – Консультантом був. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. – Не 

консультував. 
6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

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

державних органів. – Не готував. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 

їх рецензування. – Участі не брав. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. «Лексична компетентність 

суддів», «Українське ділове мовлення в професійній діяльності юристів» (Харківське 
регіональне відділення Національної школи суддів України). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. – Не готував.  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – Депутатом не є, до складу інших 
органів місцевого самоврядування не входив. 

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

8.1. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні правові та 
гуманітарно0економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства». 
– 4 грудня 2015 року. – м. Кіровоград.  

8.2. Міжнародна науково-практична конференція «Кадровий потенціал сучасних 
освітніх систем: стан і перспективи. – 17-18 лютого 2016 року. – Народна українська 
академія, м. Харків.  

8.3. Міжнародна конференція «Внесок родини Алчевських у розвиток української 
культури», м. Харків, 16 квітня 2016 року. 
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8.4. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки у ІІІ 

тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри». – 22-23 квітня 
2016року. – м. Кіровоград.  

8.5. Сьома міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні 
вектори педагогічної школи», м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 28 квітня 2016 р. 

8.6. ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в 
новому тисячолітті». – 19-20 квітня 2016 року. – Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». 

8.7. Шевченківські читання, м. Харків, 1 квітня 2016 року. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
9.1 Друга світова війна : міфи і реальність (за творами українських письменників) // 

Друга світова війна в пам’яті українського народу. С. Рахманінов та культура України 
(С. Рахманінов : на зламі століть) Вип. 12 : наукові статті учасників ХІІ Міжнародного 
науково-теоретичного симпозіуму «С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов : 
на зламі століть). Друга світова війна в пам’яті українського народу (До 70-річчя 
завершення Другової світової війни)» / Під ред. канд. мистецтв., проф. Нац. юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Л. М. Трубнікової. – Харків : ФОП Носань В.А., 
2015. – С. 13-24. – 0,3 друк. арк. 

9.2. Мовний тренінг в удосконаленні професійної діяльності cуддів  // Актуальні 
правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного 
суспільства : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 грудня 
2015 року ) м. Кіровоград : «КОД», 2015. – 108 –114. – 0,7 друк. арк. 

9.3. Григорій Сковорода в науковому доробку Миколи Сумцова / Переяславські 
Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка : зб. наук. праць / [за заг. ред. 
М. П. Корпанюка]. – Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2015. – вип. 3. – С. 64-71. – 0,8 
друк. арк. 

9.4. Тренінгові форми для підготовки фахівців з вищою освітою за вимогами 
національної рамки кваліфікацій / Кадровый потенциал современных образовательных 
систем: состояние и перспективы : материалы межд. научн.-практ. конф., Харьков, 18 
февр. 2016. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН 
Украины, Харьк. гуманитарн.  ун-т «Нар. Укр. Акад.» (и др.; редкол. : Е. В. Астахова (гл. 
ред.) и др. ). –  Харьков : Изд-во НУА, 2016. – С. 89-93. (У співавт.). – 0,2 друк. арк. 

9.5. Інтерактивні форми педагогічного впливу на формування мовленнєвих 
компетентностей юристів / зб. матеріалів ХVІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 19-20 квітня 2016 року. 
Харків : Національний аерокосмічний університет ім. М. Є Жуковського «ХАІ», 2016. – 
С.  94-96. – 0,3 друк. арк. 

9.6. Соціогуманітарні вектори і культура мови науки // Сьома міжнародна науково-
практична конференція : Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, 
м. Харків,  ХНТУСГ ім. П. Василенка, 28 квітня. / збірник матеріалів. – Харків, 
«Міськдрук», ХНТУСГ ім. П. Василенка. – С. 327-330. – 0,4 друк. арк. 

9.7. Гуманітарний вимір і фахова відповідність авторефератів з права нормам мови // 
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті : соціальний, правовий, економічний та гуманітарний 
виміри: зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2016 р.). Кіровоград : «КОД», 
2016. – С. 134 – 137. – 0,4 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та ін. – Немає.  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – Не є. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – Не є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – Не був. 
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. – Не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). – Не був. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – Не співробітничав. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – Не брав. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – Не брав. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – Не отримував. 

 
 

Підпис ____________________ 
 
 
Завідувач кафедри _______________________________проф. В. О. Лозовой 

 
 
Затверджено на засідання кафедри культурології (протокол № 3 від «   » листопада 
2016 року). 
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