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1. Ценко Маргарита Борисівна. 

2. Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології. 

3. Тема запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Моральна 

особистість: історія та сучасні проблеми розвитку та самореалізації» (1 друк. арк.). 

4. Теми і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Моральна 

особистість: історія та сучасні проблеми розвитку та самореалізації» (2 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділ підручника, наукові статті, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні моральних 

цінностей людини в сучасному суспільстві, аналізі моральних трансформацій в 

контексті актуальних перетворень у державі, суспільстві, а отже і в суспільній 

свідомості. Досліджувався також феномен етикету в системі комунікативної 

діяльності юристів. Аналізувалось духовне життя в Україні у другій половині 

XVII-XVIII ст.   

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 рецензувала. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України - не була. 

5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади - не була. 

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. Участі у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів 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) - не є.  

8. Брала участь у конференціях, семінарах: 

 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції». -  Харків, 

27 квітня 2017 р.; 

 Симпозіум: «Розвиток інформаційної культури: український та європейський 

досвід її правового забезпечення». – Харків, 30 березня 2017 р.; 

 Міжнародна  науково-практична он-лайн - конференція «Мова в 

професійному вимірі: комунікативно – культурний аспект» 19 жовтня 2017 р.; 

 Круглий стіл «Трансформація духовних цінностей українського народу у ХХ 

ст. та на початку XXI ст.». - Харків, 21листопада 2017 р.. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 



 2 

 Ценко М.Б. Моральні трансформації у сучасному суспільстві / М.Б. Ценко // 

Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. Акад.. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 

2017. – Вип. 2 (33). – С.370-373 (0,25 друк. арк.); 

 Ценко М.Б. Етикет у системі комунікативної компетенції майбутнього 

юриста / М.Б. Ценко // Мова в професійному вимірі: комунікативно – культурний 

аспект: матеріали Міжнародної науково – практичної он-лайн – конференції. 19 

жовтня 2017 р. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – С.78-82 (0,25 друк. арк.); 

 Ценко М.Б. Моральні цінності в інформаційному суспільстві // Розвиток 

інформаційної культури: український та європейський досвід її правового 

забезпечення. Вип.14: Наукові статті учасників XV Міжнародного науково-

теоретичного симпозіуму «С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на 

зламі століть). Розвиток інформаційної культури: український та європейський 

досвід її правового забезпечення» / Під ред. кандидата мистецтвознавства, 

професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Л.М. Трубнікової. – Харків: ФОП Носань В.А., 2017. –  С.159-169 (0,5 друк. арк.);  

 Ценко М.Б. Духовне життя в Україні у другій половині XVII- XVIII ст. // 

Українська культура // навчальний електронно-інформаційний комплекс// 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72347 від 22.06. 2017 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (1 друк. арк.). 

9.1. Публікацій у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science - не маю. 

9.2. Публікацій у інших наукометричних базах даних - не маю. 

10. Членом редакційної колегії якого-небудь видання - не була. 

11. Членом спеціалізованої ради - не була. 

12. Опонентом дисертаційних захистів - не була. 

13. Відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські - не готувала. 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії) 

- не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями - не здійснювала. 

16. У наукових заходах спільних з облдержадміністрацією участі - не брала. 

17. У наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі участі - не брала. 

18. Відзнаки чи нагороди у звітному році -  не отримувала. 
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