
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Сердюк Олександр Віталійович 
2. Кандидат мистецтвознавства, доцент 
3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Нові форми 

синтезу в музичному театрі поч. ХХІ ст.» (1,0 д. а.) 
4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Нові форми 

синтезу в музичному театрі поч. ХХІ ст.» (1,0 д. а.).  
4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

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

4.2. Наукова новизна НДР полягає в тому, що оперні тексти, насамперед, Р. Вагнера, 
інсценовані в музичному театрі кінця ХХ – початку ХХІ ст., досліджується в широкому 
культурологічному контексті, в руслі творчої співпраці з іншими видатними митцями, 
зокрема, з талановитим харківським музикантом Йосипом Рубінштейном. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів –  
не брав.  
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) –  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 – не працював. 
5.4. Робота консультантом вищих органів державної влади – не працював.  
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, правозастосовчих та інших 

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

рецензування – не брав. 
6.4.  Прочитані лекції практичним працівникам – немає 
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)  – ні 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення):  
1. Взяв участь у роботі філософсько-культурологічної секції ХІІІ Міжнародного 

науково-теоретичного симпозіуму в рамках ХVІІІ Міжнародного фестивалю «С. 
Рахманінов та культура України» (виголосив доповідь «"Что читать народу?": до 
питання про суспільно-педагогічну діяльність Х.Д. Алчевської», квітень 2016 р.).  

2. Взяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-
гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку» (доповідь «До питання про 
використання інтернет-ресурсів при організації вивчення культурологічних дисциплін», 
Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 12 квітня 2016 р.). 

3. Взяв участь у роботі Третьої всеукраїнської наукової конференції «Педагогічні 
традиції та інновації в сучасному освітньому просторі» (доповідь «До питання про 
українофільство Х.Д. Алчевської», Дніпро, ДНУ імені Олеся Гончара, 1 жовтня 2016 р.). 

4. Взяв участь у роботі науково-практичної  конференції «Ф. Мендельсон-Бартольді: 
культурні ініціативи та художні пріоритети», в рамках ХХІІІ Міжнародного музичного 
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фестивалю «Харківські асамблеї» (доповідь «Ф. Мендельсон-Бартольді та Р. Вагнер», 
ХНУМ імені І.П. Котляревського, 13 жовтня 2016 р.). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Опублікував: статтю – Иосиф Рубинштейн и Рихард Вагнер / Культуротворча 
діяльність родини Алчевських. С. Рахманінов: та культура України (С. Рахманінов: на 
зламі століть). Вип. 13, Кн. 2, Ч. ІІ: Наукові статті учасників ХІІІ Міжнародного 
науково-теоретичного симпозіуму «С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: 
на зламі століть). Родина Алчевських та її внесок в розвиток української культури» / Під 
ред. кандидата мистецтвознавства, професора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. Л. М. Трубнікової. – Харків: Майдан, 2016. – С. 127-138 (1 
д.а.); 

2. статтю – "Что читать народу?": до питання про суспільно-педагогічну діяльність 
Х.Д. Алчевської / Родина Алчевських та її внесок в розвиток української культури. 
С. Рахманінов: та культура України (С. Рахманінов: на зламі століть). Вип. 13, Кн. 2, Ч. 
І: Наукові статті учасників ХІІІ Міжнародного науково-теоретичного симпозіуму 
«С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі століть). Родина 
Алчевських та її внесок в розвиток української культури» / Під ред. кандидата 
мистецтвознавства, професора Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого. Л. М. Трубнікової. – Харків: Майдан, 2016. – С. 21-27 (0,4 д.а.); 

3. Матеріали – Українсько-польські культурні взаємини в контексті євроінтеграції / 
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матер. V всеукр. наук. конфер. з 
міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ, 28 серпня 2015 р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ 
«Інновація», 2015. – ч. 2. – С. 22 – 26 (0,3 д. а.). 

4. Матеріали – До питання про використання інтернет-ресурсів при організації 
вивчення культурологічних дисциплін / Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки 
наукового пошуку. Матер. всеукр. наук. конфер.  (м. Дніпропетровськ, 12 квітня 2016 
р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2016. – ч. 2. – С. 49 – 51 (0,3 д. а.) 

5. Матеріали – До питання про українофільство Х.Д. Алчевської / Педагогічні 
традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. 
(м. Дніпро, 1 жовтня 2016 р.). – Д.: ТОВ «Інновація», 2016. – С. 59 – 62 (0,4 д. а.). 

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

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні 
11. Зазначити, членом якої спеціалізованої вченої ради ви є: – виконував обов’язки 

члена спеціалізованої вченої ради К 64.871.01 у Харківському національному 
університеті мистецтв ім. І.П. Котляревського 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – опонував дисертацію Молибоги 
А.В. «Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у ранній творчості 
Джоаккіно Россіні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства. 

І3. Підготовка відгуків на автореферати – підготував відгук на автореферат  
кандидатської дисертації Лозенко К.О. «Синестезія як спосіб осягнення смислу 
музичного твору: теорія і практика ХХ – початку ХХІ століть».  

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії) – не був 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – керував діяльністю 
Вагнерівського товариства у м. Харкові у контакті з Всесвітньою асоціацією 
вагнерівських товариств, стипендіальним фондом Вагнерівського фестивалю в Байройті. 

16. Участь у наукових заходах спільно з облдержадміністрацією – не брав 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та 

Науково-дослідного сектору – не брав 
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18. Які інші відзнаки 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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