
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК  

(0,75 посад. окл.) 

1. Уманець Ольга Віталіївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри. 

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

фаустіани як відбиття аксіологічної динаміки людства» (1,5 друк. арк.). 

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

фаустіани як відбиття аксіологічної динаміки людства» (6,3763 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.): наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: З метою висвітлення концептуальних 

основ та специфіки онтології фаустіанської тематики в мистецтві XIX-XX ст. 

уперше у вітчизняному гуманітарному знанні на основі компаративного аналізу 

досліджено і виявлено особливості модифікування фаустіанської тематики та її 

концептуальних компонентів у творчості А. Рубінштейна, а також досліджено 

специфіку українського національного інтерпретування фаустіани у творчості 

П. Гулака-Артемовського.  

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. 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 здійснювала. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів - не готувала. 

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

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування - участі в 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 входила. 

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

місце проведення): 

 VIII Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні 

вектори педагогіки вищої школи»; Міністерство освіти і науки України, 

Національна академія педагогічних наук України, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
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ХНТУСГ ім. П. Василенка, Харківська державна організація Національної спілки 

художників України, 21 – 22 квітня 2017 р., Харків.; 

 XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, 

техніка у новому тисячолітті»; Міністерство освіти і науки України, Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», 20-21 квітня 2017 р., Харків; 

 XXX Харківські політологічні читання «Політичні та правові дисонанси в 

сучасних українських реаліях». Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Харківська асоціація політологів, м. Харків, 16 черв. 2017 р.; 

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

НТУ «ХПІ», 17-18 листопада 2017 р.; 

 Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: 

Міністерство культури України, Харківська державна академія культури, Інститут 

культурології Національної академії мистецтв України, 23-24 листопада 2017 р., 

м. Харків; 

 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; 

 Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Всеукраїнська наукова 

конференція, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 23-

24 листопада 2017 р.; 

 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: 

Статті у фахових виданнях: 

 Уманець О.В. Фаустіанська міфологема у творчості А. Рубінштейна / О. 

Уманець // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст] : зб. 

наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х. : ХДАДМ, 2017. (Мистецтвознавство: № 3). 

– 192с. – С.181-187. (0,9. друк. арк.); 

 Уманець О.В. Балада «Твардовський» П. Гулака-Артемовського в аспекті 

модифікування фаустіанської тематики / О. Уманець // Вісник Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. 

Я. – Х. : ХДАДМ, 2017. (Мистецтвознавство: № 4). – 166 с. - С.136-141. (0,85 друк. 

арк.); 

 Уманець О.В. Українська культура // Навчальний електронно-інформаційний 

комплекс // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №72347 від 

22.06.2017 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (3,2763 друк. 

арк.); 

 Уманець О.В. 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 Стасевська О.А.) 

(0,2 друк. арк.). 
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Тези: 

 Уманець О.В. Етичні інтенції в сучасній національній системі 

університетської освіти // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи»; 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук 

України, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, ХНТУСГ ім. П. Василенка, Харківська 

державна організація Національної спілки художників України, 21 – 22 квітня 2017 

р.,/ збірник матеріалів. – Харків : «Міськдрук», ХНТУГС ім. П. Василенка. – 368с. 

– С.302-310 (співавтор Стасевська О. А.) (0,2 друк. арк.);  

 Уманець О.В. Аксіологічні орієнтири в сучасному художньому просторі 

України // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник матеріалів 

XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 20-21 квітня 2017 

р. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є¸Жуковського «ХАІ», 2017. – 249с. – С.32-

34. (0,15 друк. арк.); 

 Уманець О.В. Духовне оновлення як умова модернізації сучасного 

українського суспільства: колізії та дисонанси // Політичні та правові дисонанси в 

сучасних українських реаліях: зб. матеріалів XXX Харківських Політологічних 

читань (м. Харків, 16 черв. 2017 р.). – Харків : Право, 2017. – 274с. – С.132-136 – 

(співавтор Стасевська О. А.) (0,1 друк. арк.);  

 Уманець О.В. 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 – (співавтор 

Стасевська О. А.) (0,1 друк. арк.); 

 Уманець О.В. Балада «Твардовський» П. Гулака-Артемовського в контексті 

діалогу української та світової культур // Культурологія та соціальні комунікації: 

інноваційні стратегії розвитку: матер. Міжнар. наук. конф. (23-24 листопада 2017 

р.) / Харків. держ. акад. культури; Відп. за вип. Н.М. Кушнаренко. – Харків: ХДАК, 

2017. - С.36-38 (3 стор.). – (0,15 др. арк.); 

 Уманець О.В. Дистанційне навчання в системі сучасної вищої освіти // 

Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції. 24-25 листопада 2017р., м. Дніпро. Чаcтина I  / Наук. ред. 

О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотник», 2017. – 374 с. – С.75-77. - (0,2 друк. 

арк.); 

 Уманець О.В. Мистецькі процеси в контексті культуротворчої політики 

Української Народної Республіки // Історія державотворчих процесів в Україні та 

зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : 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. – Харків : Право, 

2017. -  с.– (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: 

 Уманець О.В. Фаустіанська міфологема у творчості А. Рубінштейна / О. 

Уманець // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст] : зб. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х. : ХДАДМ, 2017. (Мистецтвознавство: № 3). 

– С.181-187 (0,9. друк. арк.); 

 Уманець О.В. Балада «Твардовський» П. Гулака-Артемовського в аспекті 

модифікування фаустіанської тематики / О. Уманець // Вісник Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. 

Даниленка В.Я.– Х. : ХДАДМ, 2017. (Мистецтвознавство: № 4). – С.136-141 (0,85 

друк. арк.). 

Видання зареєстроване ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 1993 – 

6400 (Print), ISSN 1993 – 6419 (Online). Збірник представлено в міжнародних 

наукометричних базах: - Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); - Index 

Copernicus; збірник реферується та відображається у базах даних: “Джерело” 

(Україна); загальнодержавна реферативна база даних “Україна наукова”. 

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

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

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 співробітничала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією - не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - не брала. 

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

 

 

Підпис ____________________ 

 

 

Завідувач кафедри _______________________________проф. В.О. Лозовой 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри культурології  

протокол №4  від «28» листопада 2017 року. 

 


