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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
РОБОТИ 

 
1.1. Кафедра працює над розробкою комплексної проблеми 

«Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного 

буття». Проблема є складовою частиною комплексної цільової програми 

університету «Філософські та культурологічні проблеми духовного життя 

суспільства та розвитку особистості» наукового напрямку «Філософські, 

соціально-правові та культурологічні проблеми розвитку суспільства».  

 

1.2. Комплексна цільова програма виконувалася штатними викладачами 

кафедри у кількості 20 осіб, а саме: 

 

1. Лозовой В. О. — д. філос. н., професор, завідувач кафедри (1,0 посад. 

окл.) 

 
 «Людина, індивід як об’єкт вивчення біології, фізіології, психології» – 

2 друк. арк. 
Опубліковано – 1,85 друк. арк.  
 
Статті: 

1. «Танатологическая проблематика в философско-художественном 
дискурсе», «Наукові записки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство», Вип 3(82) – 0,3 друк. 
арк. 

2. «Моральна культура особистості як серцевина її духовності», Зб. наук. 
праць: За матер. Міжнарод. наук.-практич. конф. НТУ «ХПІ», Ч. 1 – 0,3 друк. 
арк. 

3. «Людинознавство як важлива складова соціогуманітарної підготовки 
сучасного фахівця» (у співавт.), «С. Рахманінов та культура України. 
С.Рахманінов: на зламі століть», Вип. 13, Книга ІI – 0,3 друк. арк. 

4. «Повчання» Володимира Мономаха», «Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т», Т. 1. – 0,25 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Деякі проблеми гуманітарного розвитку України», науково-
практичний семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання», 
19 січня 2016 р., м. Харків – 0,2 друк. арк. 
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2. «Проблеми реформування університетської освіти», конференція: 

«Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 28 квітня 2016 р., 
м. Харків – 0,2 друк. арк. 

3. «Трансформації в культурі України років незалежності», «Круглий 
стіл»: «25-річчя проголошення незалежності України», м. Харків – 0,1 друк. 
арк. 

4. «Особливості української культури», конференція «Рахманінов та 
культура України (С.Рахманінов: на зламі століть)», 15 квітня 2016 р., м. Харків 
– 0,2 друк. арк. 

 
 
2. Бурова О.К. — д. філос. н., професор (0,25 посад. окл.) 
 
«Право як культурне надбання» – 2 друк. арк. 
Опубліковано – 1,7 друк. арк. 
 
Статті: 

1. «Естетичні риси правової дійсності», «Практична філософія», № 1 – 0,6 
друк. арк. 

2. «Витоки правового нігілізму у вітчизняній історії. Варіації на тему Е.Ю. 
Соловйова», «Практична філософія», № 2 – 0,6 друк. арк. 

3. «Право і техніка в культурному взаємозв’язку», «Практична філософія», 
№ 3 – 0,5 друк. арк.  

 
 
3. Анучина Л. В.  — к. філос. н., в.о. професора (0,25 посад. окл.) 
 
«Питання формування культурних пріоритетів у сучасній Україні» – 

2 друк. арк.  
Опубліковано – 1,85 друк. арк.  
 
Статті: 
1.  «Буріме». Феномен «зібрання світів» во «дні гніву»», «Образотворче 

мистецтво», № 1(95) – 0,4 друк. арк. 
2. «Феномен К. Малевича (культурологічний погляд)», «Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого». Серія «Філософія», № 4(31) – 0,5 друк. арк.  

3. «Світи художників «Буріме»», Зб. матеріалів VII Міжнародної науково-
практичної конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої 
школи» – 0,45 др. арк. 

4. «Вища школа сучасної України як складник культури» , Зб. матеріалів  
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна українська 
нація: мова, історія, культура» (у співавт.) – 0,4 др. арк. 
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Тези: 
«Деякі питання формування ціннісних орієнтацій молоді», науково-

практичний семінар «Актуальні питання соціогуманітарного знання», 19 січня 
2016 р., м. Харків – 0,1 друк. арк. 

 
 
4. Трубнікова Л.М. — к. мист., професор (0,25 посад. окл.) 
 
«Видатні українські музиканти Іван та Григорій Алчевські» – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 0,75 друк. арк.  
 
Статті: 

1. «Родина Алчевських — сузір’я талантів», «С. Рахманінов та культура 
України (С. Рахманінов: на зламі століть)», Вип. 13, Кн. 2 – 0,5 друк. арк. 

 
2. «Секреты её молодости», «С. Рахманінов та культура України 
(С. Рахманінов: на зламі століть)», Вип. 13, Кн. 2 – 0,25 друк. арк. 

 
 
 5. Бурлука О.В. — к. філос. н., доцент (0,75 посад. окл.) 
 
«Формування готовності до самоосвіти особистості в сучасному освітньому 

процесі» – 1,5 друк. арк. 
Опубліковано – 1,8 друк. арк. 
 
Статті: 
1. «Самоосвітня активність особистості в доіндустріальних цивілізаціях», 

«Гілея», Вип. 114(11) – 1 друк. арк. 
2. «Самоосвіта особистості: зародження та становлення», «Вісник ХНПУ 

ім. Сковороди «Філософія», Вип. 47 ( І). – 0,6 друк. арк. 
 
Тези: 
1. «Самоосвіта особистості  як один із факторів прогресу сучасного 

суспільства», науково-практичний семінар «Актуальні питання сучасного 
соціогуманітарного знання», 19 січня 2016 р., м. Харків. – 0,1 друк. арк. 

2. «Самоосвіта особистості як складова сучасного освітнього простору», 
конференція «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 28 
квітня 2016р., м. Харків – 0,1 друк. арк. 

 
 
6. Єрахторіна О.М. — к. філос. н., доцент (0,5 посад. окл.) 
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«Особистісне самовдосконалення у пакистанській, китайській, індійській 

культурно-філософських традиціях» – 1 друк. арк. 
Опубліковано – 10,1 друк. арк. 
 
Монографія: 
« Феномен человека и границы гуманитарного знания» – 9 друк. арк. 
 
Статті: 
1. «Чинники та механізми особистісного самовдосконалення (на прикладі 

біографічного проекту Малали Юсуфзай)», «Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 
«Філософія», Вип. 46 (І). – 0,4 друк. арк. 

2. «Людинознавство як важлива складова соціогуманітарної підготовки 
сучасного фахівця» (у співавт.), «С. Рахманінов та культура України (С. 
Рахманінов на зламі століть), Вип. 13, Кн. 2 – 0,1 друк. арк. 

 
Тези: 
1. «Особливості побудови сучасного українського суспільства», 

конференція «Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе 
та реальне», 4-5 березня 2016 р., м. Київ – 0,2 друк. арк. 

2. « Проблема самовдосконалення особистості в українському суспільстві 
початку ХХІ сторіччя», конференція «Актуальні наукові дослідження 
різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства», 9-10 вересня 2016 р. 
– м. Одеса – 0,1 друк. арк. 

3. «Проблеми і суперечності процесу самовдосконалення особистості в 
умовах трансформації українського суспільства», конференція «Суспільні 
науки: сучасні тенденції та фактори розвитку, 22-23 січня 2016 р., м. Одеса – 0,2 
друк. арк. 

4. «Самовдосконалення в системі саморозвитку особистості», конференція 
«Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 28 квітня 2016 р., м. 
Харків – 0,1 друк. арк. 

 
 
7. Лисенко О.А. — к. філол. н., доцент (0,5 посад. окл.) 
 
«Проблеми розвитку сучасного юридичного термінознавства» – 1,5 др. арк.  
Опубліковано – 1 друк. арк. 
 
Статті: 

«Лексичне багатство мови юриста», «С. Рахманінов та культура України 
(С. Рахманінов на зламі століть)», Вип. 13, Книга 2. – 0,7 друк. арк. 

 
Тези: 
«Мовна підготовка студентів юридичних спеціальностей», конференція 

«Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні 
перспективи», 15 листопада 2016 р., м. Харків – 0,3 друк. арк. 
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8. Меліхова Ю.А. — к. ю. н., доцент (0,5 посад. окл.) 

 
«Філософсько-правове осмислення феномену морально-професійної 

культури судді» – 1 друк. арк. 
Опубліковано – 1,4 друк арк.  
 
Статті: 
«Спрямованість світогляду, соціально-психологічних настанов діяльності 

судді», С. Рахманінов та культура України (С.Рахманінов: на зламі століть), 
Вип. 13, Книга 2 – 1 друк. арк. 

 
Тези: 
«Морально-професійна культура судді», конференція «Нове міжнародне 

право та національне законодавство – нові завдання юридичної науки», 11-12 
листопада 2016 р., м. Київ – 0,4 друк. арк.  

 
9. Пивоваров В. М. — к. філол. н., доцент (0,75 посад. окл.) 
 

«Проблеми розвитку та становлення мови права» – 1, 5 друк. арк.  
 Опубліковано – 3,1 друк.  арк. 
 

Статті: 

1. «Друга світова війна: міфи і реальність (за творами українських 
письменників)», «С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов : на зламі 
століть)», Вип. 12 – 0,3 друк. арк. 

2. «Мовний тренінг в удосконаленні професійної діяльності cуддів», «Зб. 
матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування 
демократичного суспільства» – 0,7 друк. арк. 

3. «Григорій Сковорода в науковому доробку Миколи Сумцова», 
«Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка» – 0,8 
друк. арк. 

 
Тези: 

1. «Соціогуманітарні вектори і культура мови науки», конференція 
«Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 28 квітня 2016 р., м. 
Харків – 0,4 друк. арк. 

2. «Гуманітарний вимір і фахова відповідність авторефератів з права нормам 
мови», конференція «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті : соціальний, правовий, 
економічний та гуманітарний виміри», 22-23 квітня 2016 р., м. Кіровоград – 0,4 
друк. арк. 
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3. «Тренінгові форми для підготовки фахівців з вищою освітою за вимогами 

національної рамки кваліфікацій», конференція «Кадровый потенциал 
современных образовательных систем: состояние и перспективы», 18 февраля 
2016 г., м. Харків – 0,2 друк. арк. 

4. «Інтерактивні форми педагогічного впливу на формування мовленнєвих 
компетентностей юристів», конференція «Людина, культура, техніка в новому 
тисячолітті», 19-20 квітня 2016 р., м. Харків – 0,3 друк. арк. 

 
 

10. Прудникова О.В. — д. філос. н., доцент (0,5 посад. окл.) 

 «Інформаційна культура як відображення ґенези інформаційних процесів» 
– 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 1,65 друк. арк. 
 
Статті: 

1. «Інформаційна культура інформаційного суспільства: філософський  
вимір», «Вісник Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія», № 4 (31). – 0,65 друк. арк. 

2. «Інформаційна культура і формування «людини інформаційної», 
«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». Серія: Філософія», № 2 (29). – 0, 75 друк. арк. 
 

Тези: 
 «Роль глобалізаційних процесів у розвитку інформаційної культури 

вітчизняного соціуму», конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і 
науки в умовах глобалізації», 28-29 жовтня 2016р., м. Дніпро – 0,25 друк. арк. 

 
11. Савченко Г.С. – к. мист., доцент (0,75 посад. окл.) 

«Людина – художній текст: діалог у просторі європейської культури 
Нового і Новітнього часу" – 1,5 др. арк. 

Опубліковано – 1,78  друк. арк. 
 
Статті:  
1. «Действие принципа порождающих моделей в Восьмой симфонии А. 

Брукнера», «Молодий вчений», №11 – 0,5 друк. арк. 
2. «Художній текст як інший: постановка проблеми», «Зб. матеріалів 

Міжнародна науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні вектори 
педагогіки вищої школи» – 0,25 друк. арк.  

3. «Формування особистості як проблема вищої освіти: культурологічний 
аспект», «Зб. матеріалів Всеукраїнської дистанційної науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних 
освітніх парадигм» – 0, 27 друк. арк. 



 8 
4. «Социокультурная идентичность личности в условиях 

постсовременности: реалии украинского общества», «International Scientific and 
Practical Conference «Baltic-Black Sea Region: History. Economy. Culture», 
Society». Volume 5: Riga, Latvia, July  (у співавт.) – 0,16 друк. арк. 

 
Тези: 
1. «Механизмы деривации в текстах музыкального романтизма: принцип 

порождающих моделей», збірка наук. праць «Культурно-мистецькі обрії – 
2016»,: НАКККіМ, м. Київ, 2016 – 0,15 друк. арк. 

2. «"Відкритий" художній текст: минуле і сучасність», науково-практичний 
семінар "Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання", 19 січня 
2016 р., м. Харків – 0,12 друк. арк. 

3. «Європа/Україна: цінність внутрішнього світу (деякі паралелі)»,/ Г.С. 
Савченко // конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», 
28 серпня 2015 р., м. Дніпропетровськ – 0,2 друк. арк. (тези - вийшли у грудні 
2015, до наукового звіту 2015 р. не ввійшли). 

4. «Упровадження заочно-дистанційної форми навчання як вияв 
модернізації вищої освіти», конференція «Сучасні практики вищої юридичної 
освіти і педагогіки», квітень 2016, м. Харків – 0, 13 друк. арк).   

 
 
12. Сердюк О.В. — к. мист., доцент (0,75 посад. окл.) 
 
«Нові форми синтезу в музичному театрі поч. ХХІ ст.». – 1,5 друк. арк. 
Опубліковано – 2,1 друк. арк.  
 
Статті: 

1. «Иосиф Рубинштейн и Рихард Вагнер», «С. Рахманінов: та культура 
України (С. Рахманінов: на зламі століть)», Вип. 13, Кн. 2, Ч. 2 – 1 друк. арк. 

2. "Что читать народу?": до питання про суспільно-педагогічну діяльність 
Х.Д. Алчевської», «С. Рахманінов: та культура України (С. Рахманінов: на зламі 
століть)», Вип. 13, Кн. 2, Ч. 1 – 0,4 друк. арк. 

 
Тези: 

1. «До питання про використання інтернет-ресурсів при організації вивчення 
культурологічних дисциплін», конференція «Соціально-гуманітарні 
дисципліни: напрямки наукового пошуку», 12 квітня 2016 р., м. Дніпро. – 0,3 
друк. арк. 

2. «До питання про українофільство Х.Д. Алчевської», конференція 
«Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі», 1 жовтня 
2016 р., м. Дніпро. – 0,4 друк. арк. 

 
13. Сідак Л.М. — к. філос. н., доцент (0,75 посад. окл.) 
  
«Гносеологічний аналіз саморозвитку та руйнації особистості» – 1,5 друк. 

арк. 



 9 
Опубліковано – 1,5 друк. арк. 
 
Статті: 
1. «Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену «саморозвиток 

особистості», Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія», Вип. 47 (Ч. І). – 
0,7 друк арк. 

2. «Саморозвиток національної еліти в умовах сучасної духовної кризи 
суспільства», «С. Рахманінов та культура України (С.Рахманінов: на зламі 
століть)», Вип. 13, Книга 2 – 0,5 друк. арк. 

 
Тези: 
1. «Причини конфліктності у сучасному світі», конференція «Освіта і доля 

нації: Філософія  і педагогіка миру в Україні та сучасному світі»,   28-29 жовтня 
2016 р., м. Харків – 0, 14 друк. арк. 

2. «Дещо про світоглядні орієнтири у сучасній системі освіти України»,  
конференція «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 
28 квітня 2016 р., м. Харків – 0,16 друк. арк. 

 
 
14. Стасевська О. А.  — к. філос. н., доцент (0,75 посад. окл.) 

 «Людина в пошуках ціннісних смислів в контексті культури пост 
сучасності» – 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 2,12  друк. арк.  
 
Статті: 

1. «Людна в пошуках ціннісних смислів в контекст культури пост сучасності», 
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, 
соціологія», №1(28) – 0,6 друк. арк. 

2. «Ціннісні орієнтири людини пост сучасності», «Вісник національного 
технічного університету «ХПІ» Серія: Актуальні проблеми розвитку 
українського суспільства», №13(1185) – 0,4 друк. арк.  

3. «Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема 
взаємообумовленості», Вісник Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, 
політологія, соціологія», № 4(31) – 0,47 друк. арк. 

4. «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 (у співавт.) – 0,25 друк. арк.  

 
Тези: 
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1. «Роль вищої освіти у формуванні соціокультурної ідентичності 

особистості», конференція «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої 
школи», 28 квітня 2016 р., м. Харків – 0,1 друк. арк.  

2. «Трансформація морально-культурного простору сучасного українського 
соціуму», конференція «Правова та політична культура українського соціуму за 
умов його модернізації, 22 квітня 2016 р., м. Харків – 0,2 друк. арк.  

3. «Проблема ідентичності людини в соціокультурному просторі України», 
конференція «Україна і світ: діалог мов і культур», 30 березня-1 квітня 2016 р., 
м. Київ – 0,1 друк. арк.  
 
   

15. Уманець О. В.  — к. мист., доцент (1,0 посад. окл.) 

 
«Інтерпретації фаустіанської тематики в інструментальній музиці XIX ст. – 

1,5 др. арк. 
Опубліковано – 2, 15 друк. арк.  
 
Статті: 

1. «Інтерпретація концепту знання та фаустівської міфологеми в романі 
В. Брюсова «Вогняний ангел»», «Вісник Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв», № 9-10.  – 0, 8 друк. арк. 

2. «Ціннісні детермінанти та специфіка інтерпретування концепту жіночого 
начала в романі В. Брюсова “Вогняний ангел”», «Культура України. Сер. 
Мистецтвознавство», Вип. 53 – 0, 6 друк. 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 (у 
співав.) – 0, 4 друк. арк.   

 
Тези:  
1. «Шляхи трансформації фаустіанської міфологеми в мистецтві XX 

століття», конференція «Культурно-мистецькі обрії — 2016», 4 лютого 2016 р., 
м. Київ – 0, 15 друк. арк. 

2. «Музична фаустіана XIX ст. у світлі ціннісної динаміки людства», 
конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 19-20 квітня 
2016 р., м. Харків – 0, 1 друк. арк. 

3. «Проблема ідентичності людини в соціокультурному просторі України», 
конференція “Україна і світ: діалог мов і ку льтур”, 30 березня - 1 квітня 2016 р., 
м. Київ – 0, 1 друк. арк. 

 
16. Ценко М. Б.  — к. філос. н., доцент (0,75 посад. окл.) 

 
«Моральні аспекти професійних відносин» – 1,5 друк. арк. 
Опубліковано – 1, 5  друк. арк.  
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Статті: 
1. «Особистісна зрілість юриста», «Вісник національного університету 

«Юридична академія України імена Ярослава Мудрого». Серія: Філософія», № 
4 (31) – 0, 75 друк. арк. 

2. «Особливості ділового спілкування юристів», «С. Рахманінов та 
культура України (С. Рахманінов: на зламі століть)», Вип. 13, Книга II – 0,5 
друк. арк.). 

 
Тези: 
«Моральні проблеми судової системи», конференція «Особистість, 

суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення», 18 квітня 2016 р., м. 
Суми – 0,25 друк. арк. 

 
 
17. Шумейко О. А.  — к. філол. н., доцент (0,75 посад. окл.) 

 
«Проблеми правової та естетичної поведінки в художній літературі 60-

80 рр. XX ст.: лінгвістичний аспект» – 1,5 друк. арк. 
Опубліковано – 2,5 друк. арк. 

 
Статті:  
1. «Мовні засоби творення комічного: трансформація фразеологічних 

одиниць», «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія «Філологічна», Вип. 60. – 0,75 друк. арк. 

2. «Мовні засоби творення комічного: індивідуально-авторські 
видозміни фразеологізмів», «Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Філологічна», Вип. 62. – 0,75 друк. арк.  

3. «Теоретичні аспекти комічного в художній літературі», 
«С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі століть)», Вип. 13, 
Книга ІІ – 0,5 друк. арк. 

 
Тези: 
«Культура мовлення та професійна діяльність працівника», конференція 

«Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 29 квітня 2016 р., 
м. Харків – 0,5 друк. арк. 

 
 
18.  Кулинич Н.В. — к. філол. н., асистент (0,5 посад. окл.) 

 
«Космо- і антропоцентризм в англійській літературі кінця ХХ – початку 

ХХІ століть» – 1 друк. арк.. 
Опубліковано – 0,7 друк. арк. 
 
Статті: 
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1. «Пошуки актуальних підходів до вивчення літератури абсурду ХХ 

століття: антропоцентризм і космоцентризм», / Зб. матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і 
літератури в сучасному поліетнічному суспільстві – 0, 35 друк. арк. 

2. «Антропоцентричний підхід у сучасних мовознавчих студіях», Зб. 
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у 
вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» – 
0, 35 друк. арк. 

 
 

19.  Скрипчук Г.В — к. іст. н., асистент у відпустці по догляду за 
дитиною (0,5 посад. окл.) 

 
20. Слюсаренко Т.О. — к. мист., асистент (0,5 посад. окл.) 

 
«Проблеми розвитку бандурного виконавства України у ХХІ ст.» – 1 друк. 

арк. 
Опубліковано – 1 друк. арк.  
 
Автореферат дисертації «Бандурне виконавство як явище національної 

української культури», захист якої відбувся 13.09.2016 на засіданні 
спеціалізованої вченої ради К 64.871.01 Харківського національного 
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського на здобуття наукового ступеня 
кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - Музичне мистецтво – 
1 друк. арк. 

 
 
 

1.3. У 2016 р. не виконала НДР к. іст. н., асистент Скрипчук Г.В.  у зв’зку 
з вагітністю та пологами. 

 
1.4. Викладачів, які не мають наукового ступеня, немає. 
 
1.5. Діяльності кафедри на госпдоговірних засадах не було. 
 
1.6. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 
Актуальність виконаних розробок обумовлена тим, що моральна, 

естетична й мовна культура особистості є визначальними компонентами 
культури особистості в цілому, які мають безпосередній вплив і на правову 
культуру, визначають становлення й розвиток особистості у сучасних 
соціально-культурних умовах. 
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1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 
 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що проблеми 
мовної, моральної, естетичної культури особистості, культурологічні аспекти 
суспільного життя досліджуються в контексті нових соціально-культурних 
реалій і з урахуванням методологічних досягнень сучасної гуманітарної науки. 
Це дало можливість по-новому осмислити особливості української культури в 
процесі її історичного поступу, визначити деякі проблеми сучасної української 
культури і перспективи її розвитку в умовах глобалізації. 

Практична значимість наукових розробок полягає в тому, що 
дослідницькі пошуки викладачів кафедри були спрямовані на аналіз розвитку 
української культури, зокрема визначенню характеру культурних змін в Україні 
у сучасних умовах, а також взаємозв’язків різних регіональних культур світу. 

Активно продовжилися філософсько-антропологічні, культурологічні, 
етичні дослідження проблем саморозвитку, самовдосконалення, самовиховання 
та руйнації особистості, а також вивчення людинознавства як системного 
знання про людину, особистість, індивідуальність. Крім того, розроблено 
концепцію морально-професійної культури судді, виявлено якісно нові підходи 
у вирішенні проблем, пов’язаних із професійною етикою судді. 

 Викладачі-філологи активно досліджують різні аспекти мови права, 
правової лінгвістики, юридичної стилістики з метою поліпшення юридичної 
техніки. Зокрема, досліджено місце і роль запозичень в українській юридичній 
термінології, виявлено особливості освоєння іншомовних юридичних термінів 
студентами юридичних спеціальностей, досліджено особливості формування 
термінології міжнародного права; розкрито причини мовних помилок в усному 
та писемному мовленні юриста, запропоновано шляхи поліпшення 
професійного мовлення юриста. Результати досліджень можуть бути основою 
для таких нових навчальних дисциплін, як «Юридична лінгвістика», «Мова 
права». 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
2.1. За звітний період кафедра культурології не брала участі у 

законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні проектів та інших 
нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 
актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів.  

 
2.2. Участі у розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України та ін. кафедра не брала. 
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2.3. Науковці кафедри за звітний період не були ні науковими 

консультантами, ні членами робочих груп тощо.  
 
2.4. Відповіді на запити Верховного Суду України кафедра не готувала. 
 
2.5. Відповіді на запити Конституційного Суду України кафедра не 

готувала; 
за звітний період кафедра культурології узагальнень судово-слідчої 

практики, роботи місцевих рад, господарчих організацій, інші соціологічні 
дослідження не проводила; 

доповідні записки практичним органам не подавалися; 
 
Діяльність кафедри з розвитку творчих засад в організації наукових 
досліджень: 
 
2.6. На базі кафедри в 2016 р. проведено: 

1. ХІV Міжнародний  науково-теоретичний симпозіум «С. Рахманінов та 
культура України (С. Рахманінов: на зламі століть)», 15 квітня 2016 р., м. 
Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого – директор і художній керівник к. мист., 
проф. Трубнікова Л.М. 

2. XIІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Внесок родини 
Алчевських у розвиток української культури», 16 квітня 2015 р., м. Харків – 
науковий керівник к. мист., проф. Трубнікова Л.М. 

3. Студентська науково-практична конференція «Регіональна специфіка 
культури України: минуле та сучасне», 24 квітня 2016 р., м. Харків, НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого – науковий керівник доц. Бурлука О.В. 

4. Студентська науково-практична конференція «Культура і духовність в 
українському суспільстві», 28 листопада 2016 р.,  м. Харків, НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого – науковий керівник доц. Бурлука О.В. 

 
1.7. Участь викладачів у конференціях: 

 Таблиця № 1. 

№ 
п/п 

Термін проведення конференції, 
назва, місто 

Кількість викладачів 
кафедри, які взяли 

участь 
 Міжнародні  
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1. 16 квітня 2016 р.,  
ХІІІ Міжнародна науково-
теоретична конференція «Внесок 
родини Алчевських в розвиток 
української культури» у межах  
XІV Міжнародного науково-
теоретичного симпозіуму 
„С.В. Рахманінов та культура 
України” («С.Рахманінов на зламі 
століть») Національний 
юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

10 
 

2. 
 

28 квітня 2016 р.,  
VIІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Соціально-гуманітарні вектори 
педагогіки вищої школи», 
Національний технічний 
університет сільського 
господарства ім. Петра 
Василенка,  м. Харків  
  

10 

3. 9-10 вересня 2016 р., 
Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні наукові 
дослідження різноманітних 
соціальних процесів сучасного 
суспільства», м. Одеса 
 

1 

4. 22-23 січня 2016 р., 
Міжнародна науково-практична 

конференція «Суспільні науки: 
сучасні тенденції та фактори 
розвитку», м. Одеса 

 
 

1 

5. 18 квітня 2016 р., 
II Міжнародна науково-практична 
конференція «Особистість, 
суспільство, держава: проблеми 
минулого і сьогодення», м. Суми 

1 

6. 30 березня - 01 квітня 2016 р. 
Міжнародна науково-

практична конференція «Україна і 
світ. Діалог мов і культур», 
Київський національний 

2 
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лінгвістичний університет, м. Київ  

7. 28-29 жовтня 2016 р. 
 ХVII Міжнародна науково-
практична конференція  «Освіта і 
доля нації. Філософія  і педагогіка 
миру в Україні та сучасному світі»,  
м. Харків;  

1 

8. 19-20 квітня 2016 р., 
ХVІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Людина, 
культура, техніка в новому 
тисячолітті». –– Національний 
аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського «ХАІ», м. Харків 
 

3 

9. 11-12 листопада 2016 р., 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Нове міжнародне 
право та національне 
законодавство - нові завдання 
юридичної науки», м. Київ,; 

1 

10. 16 листопада 2016 р., 
 Міжнародна науково-практична 
конференція «Духовно-моральнісні 
основи та відповідальність 
особистості у долі людської 
цивілізації», Національний 
технічний університет НТУ «ХПІ», 
м. Харків  

1 
 

11. 18 листопада 2016 р., 
 V Міжнародна науково-практична 
конференції «Сучасні проблеми 
правового, економічного та 
соціального розвитку держави», 
Харківський національний 
університет внутрішніх справ, 
 м. Харків,  

1 
 

12. 21 січня 2016 р., 
Міжнародна заочна науково-

теоретична конференція 
«Культурно-мистецькі обрії – 
2016» Національна академія 

2 
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керівних кадрів культури і 
мистецтв, Інститут сучасного 
мистецтва, м. Київ 
 

13.  4-5 березня 2016 р., 
 Міжнародна науково-практична 

конференція «Вплив суспільних 
наук на процес розвитку 
суспільства: можливе та реальне», 
м. Київ  

 

1 

14. 17-18 лютого 2016 р., 
Міжнародна науково-практична 

конференція «Кадровий потенціал 
сучасних освітніх систем: стан і 
перспективи», Народна українська 
академія, м. Харків.  
 

1 

15. 22-23 квітня 2016р.,  
Міжнародна науково-практична 

конференція «Наукові пошуки у ІІІ 
тисячолітті: соціальний, правовий, 
економічний та гуманітарний 
виміри», м. Кіровоград.  
 

1 

16. 23–24 вересня 2016 р., 
ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми 
функціонування мови і літератури 
в сучасному поліетнічному 
суспільстві», м. Мелітополь 

1 

17. 16 березня 2016 р., 
Науково-практична 

конференція з міжнародною 
участю «Сучасна українська нація: 
мова, історія, культура», м. Львів 
 

1 

18 13 жовтня 2016 р., 
Міжнародна науково-

практичної  конференції «Ф. 
Мендельсон-Бартольді: культурні 
ініціативи та художні пріоритети», 
ХНУМ імені І.П. Котляревського, 
м. Харків 

 

1 
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19 11-12 листопада 2016 р., 
Міжнародна науково-практична 

конференція «Нове міжнародне 
право та національне законодавство – 
нові завдання юридичної науки»,  

м. Київ 

1 

   
Всеукраїнські 

1. 22 квітня 2016 р., 
 Всеукраїнська науково-

практична конференція «Правова 
та політична культура українського 
соціуму за умов його 
модернізації», Національний 
юридичний  університет України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

 
 

1 

2. 4 грудня 2015 р., 
ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Актуальні 
правові та гуманітарно-економічні 
проблеми в період реформування 
демократичного суспільства»,  

м. Кіровоград.  
 

1 

3. 1 жовтня 2016 р., 
ІІІ Всеукраїнська наукова 

конференція «Педагогічні традиції 
та інновації в сучасному 
освітньому просторі», ДНУ імені 
Олеся Гончара,  

м. Дніпро 
 

  
 

1 

4. 28-29 жовтня 2016р., 
Всеукраїнська наукова 

конференція «Актуальні проблеми 
розвитку освіти і науки в умовах 
глобалізації», м. Дніпро. 

 
 

1 

5. 15 листопада 2016 р., 
Всеукраїнська наукова 

1 
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конференція молодих учених 
«Юридична осінь 2016 року», 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків; 
 

6. 14-15 квітня 2016 р., 
дистанційна Всеукраїнська 
науково-практична конференція з 
міжнародною участю "Гуманітарна 
складова у світлі сучасних освітніх 
парадигм», м. Харків 

1 

7. 15 листопада 2016.,  
ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Іноземні 
мови у вищій освіті: лінгвістичні, 
психолого-педагогічні та 
методичні перспективи», 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

  

1 

8. 19 січня 2016 р., 
 VIІ Міжвузівський науково-

практичний семінар «Актуальні 
питання сучасного 
соціогуманітарного знання»,  

м. Харків 

4 

9. 1 квітня 2016 р., 
Шевченківські читання, 
 м. Харків,  

1 

 
2.8. У 2016 р. викладачі кафедри взяли участь у таких зарубіжних 

конференціях:  
1. Россия, г. Тамбов, VІІІ Международная заочная научно-практическая 

конференция «Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка», 17 мая 2016 г., 
 проф. Л.М. Трубнікова  
2. Latvia, Riga, 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.  

доц. Г.С. Савченко, доц. Стасевська О.А., доц. Уманець О.В. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк.арк): 
 
1. Ерахторина О.М. Феномен человека и границы гуманитарного знания. – 

М., 2016. – 220 с. 
Всього: 1 / 9 друк. арк. 
За кордоном монографії не публікувалися. 
 

3.2. За звітний період підручників не було опубліковано. 

3.3. За звітний період навчальних посібників не було опубліковано. 

3.4. Кількість опублікованих статей (47 / 24,35 друк. арк.): 

з них: 

3.4.1. За кордоном:  (2 / 0,81 друк. арк.), 

1. Савченко А.С., Стасевская О.А «Социокультурная идентичность 
личности в условиях постсовременности: реалии украинского общества» // 
«International Scientific and Practical Conference «Baltic-Black Sea Region: History. 
Economy. Culture», Society».– Volume 5: Riga, Latvia, July  (у співавт.) – 0,41 
друк. арк. 

2. Уманец О.В. «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 – 0, 4 друк. арк.   

 
3.4.2. У міжнародних наукометричних базах даних: (9 / 5,67 друк. арк.) та 

навести перелік: 

1. Анучина Л.В. Феномен К. Малевича (культурологічний погляд) (у 
співавт.) // Вісник Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / Редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: 
Право, 2016. – № 4 (31). – С. 139-150. – 0,5 др. арк. – РІНЦ 

2. Бурлука О.В. Самоосвіта особистості: зародження та становлення // 
Вісник ХНПУ ім. Сковороди «Філософія» / Харк.нац.пед.ун-т ім. Сковороди. – 
Харків: ХНПУ, 2016. – Вип. 47 ( І). – С. 209 – 221. – 0,6 друк. арк. – РІНЦ 

3. Прудникова О. В. Інформаційна культура інформаційного суспільства: 
філософський вимір / О. В. Прудникова // Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / 
Редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – № 4 (31). – С. 44-53. – 0, 65  
друк. арк. – РІНЦ 

4. Прудникова О. В. Інформаційна культура і формування «людини 
інформаційної»: / О. В. Прудникова // Вісник Національного університету 
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«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / 
Редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – № 2 (29). – С. 154-166. – 0,75 
друк. арк. – РІНЦ 

5. Сідак Л.М. Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену 
«саморозвиток особистості» // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» / 
Харк. нац. пед. ун-т Ф 48 ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – Вип. 47 
(Ч. І). – 247 с. – С. 121-133. – 0,7 друк. арк. – РІНЦ 

6. Стасевська О.А. Людина в пошуках ціннісних смислів в контексті 
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 друк. 
арк. – РІНЦ 

7. 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 друк. арк. – РІНЦ 

8. Уманець О.В. 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 друк. арк. ( ISSN International Centre (Paris, 
France): ISSN 1993 – 6400 (Print), ISSN 1993 – 6419 (Online); (РІНЦ);  Index 
Copernicus; збірник реферується та відображається у базах даних: 
“Джерело” (Україна); загальнодержавна реферативна база даних “Україна 
наукова”) 

9. Уманець О.В. 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 
друк. арк. (ISSN International Centre (Paris, France): ISSN  2410 – 5325 (Print), 
(РІНЦ), збірник представлений в інформаційному ресурсі “Наукова періодика 
України”, в реферативних базах “Україна наукова” та “Джерело”). 

 
3.4.3.У міжнародній наукометричній базі даних Scopus публікацій не було. 

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

даних (Scopus) 

 

3.5. Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друковано
ї 

продукції 

Моногра
фії 

Наукові 
статті в  
наук. 

журналах 
та  

наук. 

Тези 
доповіде

й та 
наук. 

повідом
лень на 

Підручни
ки та 

навчальн
і 

посібник
и з 

Навчальн
і 

посібник
и, 

конспект
и лекцій 

Збірн
ики 

норма
тивної 
літера
тури 

Кодек
си, 

комен
тарі 

Кількі
сть 

друк. 
арк. 
 на 

одног
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збірниках конфере

нціях 
грифом 

Міністер
ства 

освіти  

о  
викла
дача 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
82/ 40,4 1/ 9 47 / 24,35 34/ 7,05  - - - - 2,02 

 
3.6. К. іст. н., асистент Скрипчук Г.С. у 2016 році не надрукували жодної 

наукової роботи через вагітність і пологи. 
 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАФЕДРИ  
 
4.1. Проф. В.О. Лозовой читав лекції викладачам університету в Інституті 

підвищення кваліфікації Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. 

 
4.2. Узагальнення (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) кафедрою не проводились. 

 
4.3. Відповідей на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін. кафедра не надавала.  
 
4.4. Інша консультативна діяльність кафедрою не проводилася. 
 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
КАДРІВ 

 
5.1. На кафедрі створилась і плідно працює наукова школа проф. 

Лозового В.О. «Духовна культура суспільства, розвиток і саморозвиток 
особистості», у якій розробляються важливі проблеми в галузі філософської 
антропології та філософії культури, соціальної філософії, теорії та історії 
культури.  

До складу наукової школи проф. Лозового В.О. входять: доц. Бурлука 
О.В., доц. Сідак Л.М., доц. Ценко М.Б., ас. Гізімчук О.О., ас. Єрахторіна О.М., 
ас. Меліхова Ю.А., Понеділок А.І.  

Головними напрямами досліджень є різні аспекти саморозвитку 
особистості, а саме: самовдосконалення, самовиховання, самоосвіта, 
самореалізація особистості тощо у різні історичні епохи та в сучасній Україні. 
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Крім того, у межах головного напрямку наукової школи активно 

досліджується феномен саморуйнації особистості. Під керівництвом проф. 
Лозового В.О. готуються монографія і докторська дисертація к. філос. н., доц. 
Сідак Л.М. «Саморозвиток та руйнація особистості як способи її 
індивідуального буття», кандидатська дисертація Понеділка А.І. «Саморуйнація 
особистості як предмет філософсько-антропологічної рефлексії» та 
кандидатська дисертація ас. Гізімчук О.О. «Естетико-художня самоосвіта в 
системі художньої діяльності».  

13 вересня 2016 року асистент Слюсаренко Т.О. захистила дисертацію 
«Бандурне виконавство як явище національної української культури» на 
здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 
17.00.03. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.871.01 
Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

 
5.2. Викладачі, які не мають наукового ступеня: ас. Харитонова Н.В. 
 
5.3. Підготовка відгуків на дисертацій:  
– кількість наданих рецензій на кандидатські дисертації – 0 
– кількість наданих рецензій докторські дисертації – 0 
 
5.4. Підготовка відгуків на автореферати: 
 кандидатські – 6 
 докторські – 0 
 
 

1. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 
 
6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 
радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації не проводилося. 

6.2. Семінари-навчання, бесіди, консультації з журналістами друкованих 
засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки журналістами 
правових матеріалів в засобах масової інформації не проводилося. 

6.3. Семінари, курси для працівників, діяльність яких пов’язана із 
застосуванням законодавства та контролем за його виконанням, не 
проводилися. 

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 
культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні, не було. 

 
7.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
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7.1. НДРС на кафедрі культурології проводилася в трьох секціях:  

1. «Історія української культури», керівник – доц. Уманець О.В.; 
2. «Українська мова за правознавчим спрямувнням», керівник – доц. 

Пивоваров В.М. 
3. «Етика», керівник – доц. Стасевська О.А.; 
Кожна наукова секція складається з окремих проблемних груп, якими 

керують усі викладачі кафедри. 
У цілому НДРС на кафедрі очолює доц. Бурлука О.В. 
Загальна кількість гуртківців — 240 студ. 
 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 

240 / 16,6 друк. арк.  
 

7.3. Наукові статті та тези студентів у співавторстві з викладачами 
(одиниць/друк.арк.) — не друкувалися. 

 
 09 листопада 2016 року у День української писемності та мови разом з 

науковою бібліотекою було проведено (доц. Пивоваров В.М., доц. Сідак Л.М.) 
мовно-літературний конкурс «Джерела української писемності», у якому взяли 
участь студенти 3-го курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції й 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України. Переможцями у 
конкурсі стала команда студентів Інституту прокуратури та кримінальної 
юстиції. 

 
У листопаді 2015 року у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого проведено 1-й етап VІІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХVІІ 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а саме: 

на заняттях з української мови за правознавчим спрямуванням та 
української культури відбулися міні-бесіди з питань мови та літератури; 

організовано та проведено по факультетах та інститутах олімпіади з 
української мови та літератури; 

організовано книжкову виставку в лабораторії естетико-художньої 
самоосвіти. 

У І етапі конкурсу взяли участь 37 студентів, серед яких переможцями 
стали: 

VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської і учнівської 
молоді імені Тараса Шевченка  

 
Прізвище, Інститут (факультет) Прізвище, ім’я, по 
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№ 
 
ім’я по батькові 

студента 
 спеціальність батькові викладача 

1. 

Луцюк  
Катерина  
Леонідівна  

Інститут підготовки 
кадрів для органів 
юстиції України, IV 
курс 

доц. Пивоваров В.М. 

2. 

Маслій  
Владислава 
Романівна  

Інститут підготовки 
кадрів для органів 
прокуратури та 
кримінальної юстиції 
України, ІІІ курс 

доц. Сідак Л.М. 

3. 

Марченко  
Володимир  
Юрійович 

Інститут 
підготовки кадрів для 
органів прокуратури та 
кримінальної юстиції 
України, ІІІ курс 

доц. Сідак Л.М. 

 
 

ХVІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика  
 

№ 
пор. 

Прізвище, ім’я по 
батькові студента 

Інститут (факультет) 
курс, спеціальність 

Прізвище, ім’я, по 
батькові викладача   

1. 

Шинкарчук Микола 
Богданович 

Інститут підготовки 
кадрів для органів 
прокуратури та 
кримінальної юстиції 
України, ІІІ курс 

доц. Ценко М.Б.  

2. 

Рубцов Станіслав 
Сергійович 

Інститут підготовки 
кадрів для органів 
прокуратури та 
кримінальної юстиції 
України, ІІІ курс 

доц. Сідак Л.М. 

3. 
Ізотов Дмитро 
Андрійович 

Факультет підготовки 
кадрів для Пенсійного 
фонду України, ІІІ курс 

доц. Лисенко О.А. 

 
 

2. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

д. ф. н., проф. В.О. Лозовой 
1. Вісник Національного університету «Юридична академія України». 

Серія «Філософія. Філософія права, політологія, соціологія»; 
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2. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 

психологія, педагогіка, соціологія. Щоквартальний науково-практичний 
журнал. – Харків: НТУ «ХПІ». 

3. Філософія і сучасність. Науково-теоретичний і практичний журнал — 
Харків: ХДАДМ. 

4. Філософія спілкування. – ХНТУСГ ім. Василенка. 
5. С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов на зламі століть). 

Голова редакційної колегії 
6. Культурна спадщина Слобожанщини – збірка науково-популярних 

статей; 
д. ф. н., проф. О.К. Бурова 

– Вісник Національного університету «Юридична академія України». 
Серія «Філософія. Філософія права, політологія, соціологія»; 
к.мист., проф. Трубнікова Л.М.  

– С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов на зламі століть). 
Випуск 13: Книги І. ІІ.  

 
к. ф. н., доц. Бурлука О.В. 

– Регіональна специфіка культури України:минуле і сучасне: Тези 
доповідей студентської науково-практичної конференції. – Х.: Видавець 
Іванченко І.С.,2016. – 285 с. 

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

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 
к. ф. н., доц. Бурлука О.В  

– Подяка за ґрунтовну та плідну підготовку учасників ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Культурологія (м. Київ), 
залучення студентів до наукової роботи та високий професіоналізм  
к. мистец., асистент Слюсаренко Т.О. 

– Подяка директора 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. 
к. мистець., доцент Уманець О.В. 

– 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. 

 
10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
10.1. У 2016 р. колектив кафедри розвивав та закріплював плідні творчі 

зв’язки з: 
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- Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, 
- Національним технічним університетом "Харківський Політехнічний 
інститут",  
- Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди,  
- Харківським державним технічним університетом будівництва і архітектури; 
- Харківським інститутом мистецтв імені І.П. Котляревського,  
- Харківською державною академією культури,  
- Харківською державною академією дизайну і мистецтв,  
- Харківським Гуманітарним Університетом “Народна українська академія”,  
- Харківським художнім музеєм, 
- Харківським історичним музеєм,  
- Харківським академічним українським драматичним театром імені Т.Г. 
Шевченка,  
- Харківським академічним російським драматичним театром імені О.С. 
Пушкіна,  
- Харківським академічним театром опери і балету імені М.В. Лисенка,  
- Харківською організацією Національної Спілки художників України, 
- Харківською організацією Національної Спілки композиторів України. 
-  
10.2. Співробітництво з закордонними організаціями здійснювали: 

 
проф. Л.М. Трубнікова: 

• Всесвітнє Рахманіновське товариство (Великобританія, Лондон);  
• Оперний театр Нові-Сад, Сербія;  
• Національна академія музики Естонії;  
•  Рахманіновське товариство Нідерландів;  
• Міністерство культури Кувейта;  
• Міжнародний будинок-музей  С. Рахманінова «Іванівка» . 

 
доц. Сердюк О.В.: 

• Всесвітня асоціація вагнерівських товариств; 
• стипендіальний фонд Вагнерівського фестивалю в Байройті. 

 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри культурології «   » листопада 

2016 р., протокол №  . 
 
 
 
Зав. кафедри культурології,  
доктор філософських наук, 
професор                                                                                                 В.О. Лозовой 
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