
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК  
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Уманець Ольга Віталіївна 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Інтерпретації 

фаустіанської тематики в інструментальній музиці XIX ст. - 1,5 др. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Інтерпретації 

фаустіанської тематики в мистецтві XIX-XX ст. – 2,0 др. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) - 
розділи монографії, наукові статті, тезм наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Уперше у вітчизняному гуманітарному знанні на основі компаративного аналізу 

досліджено і виявлено специфіку інтерпретування концептів фаустіани, як 
аксіологічних модусів, що складають її проблемно-концептуальний стрижень, у романі 
В. Брюсова “Вогняний ангел”, а також вивлено сутність полілогу культур, як змістовної 
вісі варіації фаустіанської тематики в романі М. Зариня “Фальшивий Фауст”. 

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

нормативно-правових актів. 
Не рецензувала 
5.2.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Не працювала 
5.3.  Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
Не працювала 
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 рецензувала 
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). 
Не є депутатом 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 
1. Міжнародна заочна науково-теоретична конференція «Культурно-мистецькі обрії – 

2016» Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут сучасного 
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мистецтва. Київ, 4. 02. 2016. Тези «Шляхи трансформації фаустіанської міфологеми в 
мистецтві XX століття» - 5 000 др. зн. – 0, 15 др. арк.. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ. Діалог мов і культур». 
Міністерство освіти і науки України, Київський національний лінгвістичний 
університет. Київ, 30 березня – 01 квітня 2016 р.  Тези «Проблема ідентичності людини 
в соціокультурному просторі України» – 0, 1 др. арк. (у співав. з О. А. Стасевською). 

3. Людина, культура, техніка у новому тисячолітті. XVII Міжнародна науково-
практична конференція м. Харків, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського «ХАІ», 19 — 20 квітня 2016 р. 

4. International Scientific and Practical Conference «Baltic-Black Sea Region: History. 
Economy. Culture. Society». University of Latvia, Baltic Erlander Institute,   Polotsk National 
Technical Yuriy Kondratyuk University. - Julay 4-5, 2106. -  Riga. Latvia. 

5. Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у дослі людської 
цивілізації. Міжнародна науково-практична конференція. Міністерство освіти і науки 
України, Національна академія педагогічних наук України, Національний технічний 
університет “Харківський політехнічний інститут”. - 16 листопада 2016 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Інтерпретація концепту знання та фаустівської міфологеми в романі В. Брюсова 
«Вогняний ангел» / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: 
зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. - Х. : ХДАДМ, 2015, № 9-10. - С.125 — 131. - 0, 8 
др. арк. 

2. Ціннісні детермінанти та специфіка інтерпретування концепту жіночого начала в 
романі В. Брюсова “Вогняний ангел” / Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. 
наук. пр. / Харк. держ. акад. Культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. - Харків : ХДАК, 2016. 
- Вип. 53. - С. 291 — 300. - 0, 6 др. арк. 

3. Ценностные ориентации и полилог культур в романе М. Зариньша «Фальшивый 
Фауст» / International Scientific and Practical Conference «Baltic-Black Sea Region: History. 
Economy. Culture. Society». Volume 5: Riga. Latvia, Julay 4-5, 2106. Conference Proceeding. 
University of Latvia, Baltic Erlander Institute, Polotsk State University, Poltava National 
Technical Yury Kondratyuk University.- Riga: SIA «Baltic Erlander Institute», 2016. - 152. - 
P.123-128. - 0, 4 др. арк.   

Тези:  
1. Шляхи трансформації фаустіанської міфологеми в мистецтві XX століття  // Тези на 

Міжнародну заочну науково-теоретичну конференцію. Культурно-мистецькі обрії — 
2016 : зб. наук. праць / за заг. ред. К. І. Станіславської — К. НАКККіМ, 2016. - Ч. 1. - 
192 с. - С. 113 — 116. (м. Київ, 4. лютого 2016). - 0, 15 др. арк. 

2. Музична фаустіана XIX ст. у світлі ціннісної динаміки людства / Зб. матеріалів 
XVII 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 р. – 235 с. – С. 22-24. - 0, 1 др. арк. 

3. Раціоналістичні інтенції філософсько-етичного учення Г. Сковороди // «Освіта і 
доля нації». Європейські цінності в освітньому просторі України: Матеріали XVI 
Міжнародної науково-практичної конференції (25 – 26 вересня 2015 р.) / Харк. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2015. – 184 с. – С. 12-15. - 0, 2 др. арк. (у 
співавторстві з Анучиною Л. В., Стасевською О. А.) 

4. Проблема ідентичності людини в соціокультурному просторі України (у 
співавторстві з Стасевською О. А.) Міністерство освіти України, Київський 
лінгвістичний університет // Міжнародна науково-практична конференція “Україна і 
світ: діалог мов і культур” 30 березня — 1 квітня 2016 р. - К. : Видавничий центр КНЛУ, 
2016. - 795 с. - С. 719 — 720 (0,1 др.арк.). 

Загальний обсяг у др. арк. - 2, 1 др. арк. 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та ін. 
Інтерпретація концепту знання та фаустівської міфологеми в романі В. Брюсова 

«Вогняний ангел» / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: 
зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. - Х. : ХДАДМ, 2015, № 9-10. - С.125 — 131. - 0, 8 
др. арк.  

Видання зареєстроване ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 1993 – 6400 
(Print), ISSN 1993 – 6419 (Online). Збірник представлено в міжнародних наукометричних 
базах: - Російський індекс наукового цитування (РІНЦ);  - Index Copernicus; збірник 
реферується та відображається у базах даних: “Джерело” (Україна); загальнодержавна 
реферативна база даних “Україна наукова”. 

Ціннісні детермінанти та специфіка інтерпретування концепту жіночого начала в 
романі В. Брюсова “Вогняний ангел” / Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. 
наук. пр. / Харк. держ. акад. Культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. - Харків : ХДАК, 2016. 
- Вип. 53. - С. 291 — 300. - 0, 6 др. арк.  

Видання зареєстроване ISSN International Centre (Paris, France): ISSN  2410 – 5325 
(Print), представлено в міжнародних наукометричних базах - Російський індекс 
наукового цитування (РІНЦ), збірник представлений в інформаційному ресурсі 
“Наукова періодика України”, в реферативних базах “Україна наукова” та “Джерело”. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Не є членом редакційної колегії 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Не є членом спеціалізованої вченої ради 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Не була опонентом 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 
Відгук на автореферат дисертації Карчової Ю. І. «Українське народнопісенне 

виконавство в професійній музичній практиці  останньої третини XX – початку XXI 
ст..» на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства за спец. 17. 00. 03. – 
Музичне мистецтво (вересень 2016 р.). 

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

Не була стипендіатом 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Не співпрацювала 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Не брала участі 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
Не брала участі 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 
вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки , високий професіоналізм, 
багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету. 
 

Підпис ____________________ 
 
Завідувач кафедри _______________________________проф.В.О.Лозовой 

 

Затверджено на засіданні кафедри культурології протокол № 3 від «   » листопада 2016 

року. 
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