
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК  
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові.  Стасевська Оксана Анатоліївна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Канд. філос. наук, доцент кафедри 

культурології 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Людина в 

пошуках ціннісних смислів в контексті культури постсучасності. – 1,5 др. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Людина в 

пошуках ціннісних смислів контексті культури постсучасності. – 2,12 др. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) – 
статті, тези на наукові конференції. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Аналіз проблеми буття людини в контексті культури постсучасності дозволив 

виявити ряд особливостей, які фактично свідчать про дегуманізацію людини, 
позбавлення нею  основних людських якостей, перетворення її на гібрид людини і 
машини. Кардинальні трансформації в суспільстві, що відбулися за останні десятиліття, 
призвели до переоцінки значимості більшості фундаментальних цінностей. Людина 
постсучасності не тільки втратила ціннісні критерії життя та діяльності, правильності чи 
неправильності різних особистісних цінностей, а й внаслідок цього переживає кризу 
ідентичності. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не брала 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Не брала 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не брала 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не брала 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень.  Не проводила 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Не готувала 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування. Не брала 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не готувала 
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. VII Міжнародна науково-практична конф. «Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи» 28 квітня 2016. – Харків, Національний технічний університет 
сільського господарства ім. Петра Василенка. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова та політична культура 
українського соціуму за умов його модернізації. – Харків, 22 квітня 2016. – Харків, 
Національний юридичний  університет України імені Ярослава Мудрого. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур». 
Київський лінгвістичний університет: 30 березня – 1 квітня 2016.  
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4. Міжнародна науково-практична конференція. BALTIC-BLACK SEA REGION: 
HISTORY. ECONOMY. CULTURE. SOCIETY Proceedings of International Scientific and 
Practical Conference.  Латвия, Рига, 4-6 июля 2016.  

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

1. Стасевська О.А. Людна в пошуках ціннісних смислів в контекст культури 
постсучасності. – Вісник Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 
№1(28), 2016. – Харків, Право. – С.58-68. – 0,6 др. арк. (стаття). 

2. Стасевська О. А. Ціннісні орієнтири людини постсучасності. Вісник національного 
технічного університету «ХПІ» Серія: Актуальні проблеми розвитку українського 
суспільства. - №13(1185), 2016. - Харків, НТУ «ХПІ». – С. 26-29. – 0,4 др. арк. (стаття). 

3. Стасевська О. А. Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема 
взаємообумовленості. Вісник Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 
№ 4(31), 2016. – Харків, Право. – С.113 -123 – 0.47 др. арк. (стаття). 

4. Стасевська О.А. Роль вищої освіти у формуванні соціокультурної ідентичності 
особистості. Тезисы на VII Міжнародну науково-практичну конф. «Соціально-
гуманітарні вектори педагогіки вищої школи» 28 квітня 2016. – Харків, Національний 
технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. - С. 152-154. - 0,1 
др.арк. (тези). 

5. Стасевська О. А. Трансформація морально-культурного простору сучасного 
українського соціуму. Тези на  Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Правова та політична культура українського соціуму за умов його модернізації». –  
Харків, 22 квітня 2016. – Вісник Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, 
соціологія. – №2(29), 2016. – Харків: Право. – С. 293-296. – 0,2 др. арк. (тези). 

 6. О. А. Стасевська, О. В. Уманець.  Проблема ідентичності людини в 
соціокультурному просторі України. Міністерство освіти України, Київський 
лінгвістичний університет: Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: 
діалог мов і культур» 30 березня – 1 квітня 2016. – К., Видавничий центр КЛНУ. – 2016. 
–795с. – С. 719-720. – 0.1 др. арк. (тези). 

7. Стасевская О. А., Савченко А. С. Социокультурная идентичность в условиях 
постсовременности: реалии украинского общества. International Scientific and Practical 
Conference «Baltic-Black Sea Region: History. Economy. Culture. Society». Volume 5: Riga, 
Latvia, July 4-5, 2016. Conference Proceedings. – Riga: SIA «Baltic Erlander Institute», 2016. 
– Р. 102-107. – 0.25 др.арк. (стаття). 

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

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

готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). Не була 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не працювала 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала 
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брала 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримувала 

 
Підпис ____________________ 
 
Завідувач кафедри _______________________________проф.В.О.Лозовой 
 
 
Затверджено на засідання кафедри культурології протокол №3 від «  » листопада 2016 
року. 
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