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ЗА 2016 р. 

 
1. Прізвище, ім’я та по батькові. Погрібна Вікторія Леонідівна 
2. Вчене звання, посада. Доктор соціологічних наук, професор, професор 
кафедри соціології та політології  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Соціологічні аспекти проблеми соціально-політичної консолідації 
українського суспільства (2 д.а.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Тема згідно з планом, фактичний обсяг виконаної роботи 4,4 д.а. 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.). 

Матеріали науково-дослідної роботи були використані при підготовці 
розділу «Цілі, інтереси та засоби учасників міжнародних відносин» у 
навчальному посібнику «Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини 
та світова політика», наукових статей «Волонтерський рух як ознака змін у 
ментальності українців», «Функціонування юридичного сегменту сучасного 
ринку праці в Україні: соціально-політичний аналіз», «Інституціоналізація 
професійної діяльності як основа формування професіоналізму», «Позиція 
правового інфантилізму як деформація правосвідомості українського соціуму», 
«Інформаційна війна як каталізатор геополітичних змін»; тез наукових 
доповідей «Сучасна геополітика – торжество реалізму над ідеалізмом?»; текстів 
лекцій «Психологія професійного становлення особистості» та «Типологія 
особистості студента і викладача» в рамках навчального курсу «Педагогіка та 
психологія вищої школи». 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці теоретико-
методологічних та практичних аспектів актуальних соціально-політичних 
проблем українського суспільства, детермінованих зміною ментальності та 
деформацією правосвідомості українців на фоні активізації геополітичних 
процесів, в т.ч. і пов’язаних з сучасними інформаційними війнами. Аналіз 
специфіки функціонування юридичного сегменту сучасного ринку праці в 



  

Україні дозволив визначити перспективні напрямки організації 
профорієнтаційної роботи у ВНЗ правової спрямованості. 

 
4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 
Складна сучасна політична та економічна ситуація в Україні потребує 

наукового аналізу соціальних механізмів, що продукують зміни в основних 
сферах суспільного життя, виявлення взаємного впливу внутрішніх 
(психологічних) та зовнішніх (геополітичних) чинників на трансформаційні 
процеси та їх причинно-наслідкових зв’язків. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. 
Організація та проведення 2 соціологічних досліджень: 
- Ефективність профорієнтаційної роботи у вступній кампанії НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого 2015 р. (січень-лютий 2016 р.) 
- Способи вдосконалення профорієнтаційної роботи у вступній кампанії НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого 2017 р. (жовтень 2016 р.) 
 
8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва конференції). 

1)  9.04.2016 «Якубинська наукова сесія», МОНУ, Харківський національний 
університет ім В.Н.Каразіна; м. Харків 

2) 24.05.2016 р. Наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті 
сучасної геополітики», НЮУ імені Ярослава Мудрого, НАПрНУ; м. Харків 

3)  10.06.2016 р. XІX Харківські політологічні читання „Соціально-політичні 
практики в сучасних світових та українських реаліях”, НЮУ імені Ярослава 
Мудрого; м. Харків 

4) 13.10.2016 р. Х Львівський соціологічний форум „Сучасне українське 
суспільство: у пошуках нових форм солідарності”, Львівське відділення САУ, 
Львівський національний університет імені Івана Франка; м. Львів 

5) 10-11.11.2016 р. ХХ Міжнародна наукова конференція „Харківські соціологічні 
читання” „Соціологія у світі, що змінюється”, МОНУ, Харківський 
національний університет ім В.Н.Каразіна, Харківське відділення САУ, 
Зеленогурський університет (м. Зеленна Гура, Польща), Корвінус університет 
(м. Будапешт, Угорщина); м. Харків 

 
 



  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
Навчальні посібники - 1 д.а. 
Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: навч. 
посіб. / М.П.Требін, Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна та ін.; за ред. М.П. Требіна. – 
Харків: Право, 2016. – 540 с. (особистий внесок – 1 д.а.) - с.198-219. 
Словники – 0,2 д.а. 

Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-
довідник / за наук. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. 
Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 2016. – 687 с. 
(особистий внесок – 0,2 д.а.) – с. 616-618. 
Статті: - 4 / 2,3 д.а. 
- Погрібна В.Л. Волонтерський рух як ознака змін у ментальності українців / 
В.Л. Погрібна // Вісник Національного університету „Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, №1 (28), 2016. – c. 196-
203, 0,8 д.а. 
- Погрібна В.Л. Функціонування юридичного сегменту сучасного ринку праці в 
Україні: соціально-політичний аналіз // В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова// Вісник 
Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого”. Серія: Політологія, №2 (29), 2016. – с. 69-79, 0,8 д.а. (особистий 
внесок – 0,4 д.а.)  
- Герасіна Л.М. Позиція правового інфантилізму як деформація правосвідомості 
українського соціуму / Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна // Вісник Національного 
університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: 
Політологія, №2 (29), 2016. – с. 219-222, 0,3 д.а.  
- Погрібна В.Л. Інституціоналізація професійної діяльності як основа 
формування професіоналізму/ В.Л. Погрібна // Вісник Національного 
університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: 
Філософія, №3 (30), 2016.(0,8 д.а.) 
Тези доповідей: - 2 / 0,9 д.а. 
- Погрібна В.Л. Сучасна геополітика – торжество реалізму над ідеалізмом? / 
В.Л. Погрібна // Всеукраїнська науково-практича конференція „Соціально-
політичні практики в сучасних світових та українських реаліях” (XІX 
Харківські політологічні читання), 10 червня 2016 р., м. Харків. – Вісник 
Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого”. Серія: Філософія, №3 (30), 2016. – (0,3 д.а. ) 
- Погрібна В.Л. Інформаційна війна як каталізатор геополітичних змін / В.Л. 
Погрібна, Л.М. Герасіна // Наукова конференція «Європейська інтеграція в 



  

контексті сучасної геополітики»: Мат-ли наук. конф. – Х., НЮУ ім. Я. 
Мудрого. – 2016. – с. 323-329, 0,6 д.а. 
 
10. Членство у редакційних колегіях: 
- Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
(серія „Філософія, соціологія, політологія). 
- Науковий журнал „Право і безпека” 
 
12. Опонування дисертаційних досліджень: 

1. Докторська дисертація Клименко О.Ю. „Особливості 
інституціоналізації соціального захисту дітей у кризових ситуаціях в сучасному 
українському суспільстві” (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві 
соціології), захист – 30.06.2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.15 при 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

2. Кандидатська дисертація Чучиліної К.С. „Чинники професійного 
успіху молодих фахівців у сучасному українському суспільстві” (спеціальність 
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), захист – 30.06.2016 р. у 
спеціалізованій вченій раді Д 64.051.15 при Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна 

 
 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №  4    від  25.11. 2016 р. 
 
Викладач                                                                       (Погрібна В.Л.) 
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