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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 

(0,75 посад. окл.) 

1. Стасевська Оксана Анатоліївна.  

2. Доцент кафедри культурології, кандидат філософських наук, доцент. 

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

ціннісних орієнтирів людини інформаційного суспільства» (1,125 друк. арк.). 

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

ціннісних орієнтирів людини інформаційного суспільства» (6,02 друк. арк.). 

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

та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: полягає у спробі окреслити ціннісні 

основи інформаційного суспільства, осмислити сутність взаємодії вже існуючих та 

нових цінностей.  

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

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. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не працювала. 

5.4. 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 брала участі. 

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 являюсь.  

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

місце проведення): 

 Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-моральнісні основи 

та відповідальність особистості у долі людської цивілізації». Харків НТУ «ХПІ»  16 

листопада 2016 року; 

 Восьма Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні 

вектори педагогіки вищої школи. м. Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 20 - 21 

квітня 2017р.; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контекст європейської інтеграції». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра соціології 

та політології. – Харків, 27 квітня 2017; 
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 ХХХ Харківські політологічні читання - Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого. – Харків,16 червня 2017; 

 Міський науково-практичний семінар «Філософія у сучасному світі». Харків 

НТУ «ХПІ», 17-18 листопада 2017 р.. 

 Круглий стіл «Трансформація духовних цінностей українського народу у ХХ 

ст. та на початку ХХІ ст.», 21 листопада 2017 року, м. Харків. Доповідь «Етизація» 

університетського простору як основа формування культури якості освіти»; 

 Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-

річчя утворення Української Народної Республіки)». Міжнародна наукова 

конференція; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 23 

листопада, м. Харків. 

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

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

 Стасевська О.А. Етичні інтенції в сучасній системі університетської освіти / 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Восьма Міжнародна науково-практична 

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

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 20 - 21 квітня 2017 р. / збірник матеріалів. - Х.: 

"Міськдрук", ХНТУСГ ім. П. Василенка. - 368с. - С.302-310 (тези). Співавтор – 

Уманець О.В. (0,2 друк. арк.); 

 Стасевська О.А. Моральні виміри функціонування громадянського 

суспільства. / Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-

технічної еліти. - Збірник наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-

практичної конференції 16 листопада 2016 року «Духовно-моральнісні основи та 

відповідальність особистості у долі людської цивілізації». – Випуск 47(51), Т. 1. – 

Харків НТУ «ХПІ», 2017. – С.274-284. (стаття у фаховому виданні). Співавтор – 

Уманець О.В. (0,25 друк. арк.); 

 Стасевська О.А. Новітній ментальний простір українського суспільства / 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Політико-правова ментальність 

українського соціуму в контекст європейської інтеграції». – 27 квітня 2017. – 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра соціології 

та політології. – Вісник Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія. – Харків, Право. – № 2 (33) 2017. – С.363-367. – (стаття) (0,25 друк. 

арк.); 

 Стасевська О.А. Духовне оновлення як умова модернізації сучасного 

українського суспільства: колізії та дисонанси. ХХХ Харківські політологічні 

читання. - Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 16 червня 

2017. – С.132-136. (стаття) Співавтор – Уманець О.В. (0,1 друк. арк.); 

 Стасевська О.А. Модифікація цінностей інформаційного суспільства. – 

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – №1(32), 

2017. – Харків, Право. – 158с. - С.93-103. (стаття у фаховому виданні) (0,55 друк. 

арк.);  

 Стасевська О.А. «Ментальний простір» українського суспільства: 

Філософсько-культурологічний дискурс. - Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія. – №3(34), 2017. – Харків, Право. –С.111-

122. (0,85 друк. арк.). 



 3 

 Стасевська О.А. Українська культура // Навчальний електронно-

інформаційний комплекс // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№72347 від 22.06.2017 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (3,46 

друк. арк.); 

 Стасевська О.А. Модернізація морально-ціннісних пріоритетів за умов 

соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства // Філософія в 

сучасному світі: Матеріали міського науково-практичного семінару, 17-18 

листопада 2017 р. // Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Л. В. Перевалова [та 

ін.]. – Харків : «Издательство Точка». 2017. - 194c. – C.183-185 (3 стор). 

(співавтор Уманець О. В.) (0,1 друк. арк.); 

 Стасевська О.А. Георгій Нарбут – художник Української революції (1917-

1920) // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах : зб. наук. 

ст. та тез повідом. за матеріалами міжнар. наук. конф., м. Харків, 23 листоп. 2017 р. 

/ редкол.: А.П. Гетьман, В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв та ін. –  Харків : Право, 

2017. (0,25 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 Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); Index Copernicus;: 

 Стасевська О.А. Новітній ментальний простір українського суспільства / 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Політико-правова ментальність 

українського соціуму в контекст європейської інтеграції». – 27 квітня 2017. – 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра соціології 

та політології. – Вісник Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія. – Харків, Право. – № 2 (33) 2017. – С.363-367. – (стаття) (0,25 друк. 

арк.); 

 Стасевська О.А. Модифікація цінностей інформаційного суспільства. – 

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – №1(32), 

2017. – Харків, Право. – 158с. - С.93-103. (стаття у фаховому виданні) (0,55 друк. 

арк.);  

 Стасевська О.А. «Ментальний простір» українського суспільства: 

Філософсько-культурологічний дискурс. - Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія. – №3(34), 2017. – Харків, Право. –С.111-

122. (0,85 друк. арк.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – не являюсь. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не являюсь. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була. 

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

не готувала. 

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

стипендії/премії) – не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не працювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не брала участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства 

та Науково-дослідного сектору – не брала участі. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 

 

 

Підпис ____________________ 

 

Завідувач кафедри _______________________________  проф. В.О. Лозовой 

 

 

Затверджено на засідання кафедри культурології  

протокол №4 від «28» листопада 2017 року. 

 


