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1. Пивоваров Василь Миколайович. 

2. Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Відповідність 

юридичного тесту нормам мови» (1,0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Відповідність 

юридичного тесту нормам мови» (3 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: З’ясування та доведення важливості 

дотримання мовних норм у юридичному тесті, називання способів їх виправлення. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: у 

розробці - не брав участі.  

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): у підготовці 

законопроектів (кодексів та інших законів) - не брав участі. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: у рецензуванні (підготовці експертних висновків) 

проектів законів та інших нормативно-правових актів - не брав участі. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: консультантом у 

комітеті Верховної Ради України - не працював. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 

консультантом інших вищих та державних органів - не працював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень - не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів - не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування - не брав участі. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам:  

 Харківське регіональне відділення Національної школи суддів для суддів 

місцевих господарських судів. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян - не готував. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) - депутатом не є. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення): 

 Розвиток інформаційної культури: український та європейський досвід її 

правового забезпечення, 6-7 квітня 2017 року, Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; 

 II Міжнародна науково-практична конференція, Кропивницький,  

7-8 квітня 2017 р.; 
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 ІІ Міжнародна конференція «Наукові пошуки у III тисячолітті: соціальний, 

правовий, економічний та гуманітарний виміри», 7-8 квітня 2017 р., м. 

Кропивницький; 

 Восьма Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні 

вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 21-22 

квітня 2017 р.; 

 Міжнародна конференція «XVІІІ Сковородинівські читання», 5-7 жовтня 

2017 року; 

 Круглий стіл кафедри культурології «Трансформація духовних цінностей 

українського народу у ХХ ст. та на початку ХХІ ст.» 21 листопада 2017 року, 

м. Харків.. 

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

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

 Внукова Н., Пивоваров В. Компетентнісний підхід до підготовки 

фахівців з вищою освітою» // "Vzdelávanie a spoločnosť II», Prešovská 

univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Publikácia bola vydaná elektronicky v 

Digitálnej knižnici UK PU: 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9 ISBN 978-80-555-

1829-9 – (0.7 друк. арк.); 

 Пивоваров В.М. Розвиток тренінгових форм з української мови та 

літератури при підготовці до складання ЗНО // Наукові пошуки у III тисячолітті: 

соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: Збірник тез 

II Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 квітня 2017 р.). 

Кропивницький: «КОД», 2017. – С.198-200 (0,2 друк. арк.); 

 Пивоваров В.М. Мовна компетентність як складова комунікативного 

процесу юриста: Збірник матеріалів Восьмої міжнародної науково-практичної 

конференції: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 21-22 квітня 2017 р. – Харків «Міськдрук», ХНТУСГ 

ім. П. Василенка. – С. 247-253 (0,3 друк. арк.); 

 Пивоваров В.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№72347 від 22.06.2017. – «Навчальний електронно-інформаційний комплекс з 

української культури» («НЕІК») (1,5 друк. арк.); 

 Пивоваров В.М. Інформаційна культура юриста та його мовна 

компетентність / 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.169-

176 (0,3 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science – не маю. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних - не маю.  

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання - не є. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є -  не є. 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9%20ISBN%20978-80-555-1829-9
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9%20ISBN%20978-80-555-1829-9
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: опонентом - не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: 

не готував - не готував. 

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

стипендії/премії) - не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями - не співробітничав. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією - не брав участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі -  не брав участі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році - не отримував. 

 

 

Підпис ____________________ 

 

Завідувач кафедри _______________________________проф. В. О. Лозовой 

 

Затверджено на засіданні кафедри культурології  

протокол №4 від «28» листопада 2017 року 

 


