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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 
 

1.1. Кафедра працює над проблемами у межах теми цільової комплексної 

програми «Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми 

духовного буття», яка є складовою частиною комплексної цільової програми 

університету «Філософські та культурологічні проблеми духовного життя 

суспільства та розвитку особистості» наукового напрямку “Філософські, 

соціально-правові та культурологічні проблеми розвитку суспільства”.  

 

1.2. Комплексну цільову програму виконували штатні викладачі кафедри в 

кількості 21 особа, а саме: 

 

1. Лозовой В. О. – д. філос. н., професор, завідувач кафедри (1 посад. 

оклад) 

 

«Особистість у соціумі: соціальний статус, соціальні ролі, соціальні функції 

особистості як суб’єкта соціальних відносин» – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 2 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Юридична етика», «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

Т. 2. «Філософія права» – 0,3 друк. арк. 

2. «Юридична етика як один із орієнтирів конструктивного спілкування у 

правовому просторі», «Філософія спілкування: філософія, психологія, 

соціальна комунікація», №10 – 0,5 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Людинознавство як навчальна дисципліна соціогуманітарної складової 

підготовки сучасного фахівця», конференція «Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи», 22 квітня 2017 р., м. Харків – 0,2 друк арк. 

2. «Культурна політика Української Народної Республіки», конференція 

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

річчя утворення Української Народної Республіки)», 23 листопада 2017 р. – 

0,2 друк. арк. 

3. Інформаційна культура сучасного світу: проблеми теорії і практики», 

конференція «Розвиток інформаційної культури: український та 

європейський досвід її правового забезпечення», дата, м. Харків – 0,1 друк. 

арк. 
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4. «Економічні пріоритети розвитку університетської освіти в умовах 

інформаційної цивілізації», «Економічна теорія та право», №2 (29) – 0,1 друк. 

арк. 

5. «Політика Центральної Ради у сфері духовного життя українського 

народу», Вісник Національної академії правових наук України, №2(89) – 0,1 

друк. арк. 

 

«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

0,5 друк. арк. 

 

 

2. Бурова О.К. – д. філос. н., професор (0,25 посад. окладу) 

 

«Право у просторі культури» – 1 друк. арк. 

Опубліковано – 2 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Право і техніка в культурному взаємозв’язку», «Практична філософі», 

№ 3 – 0,5 друк. арк. 

2. «Экзистенциальная ситуация Декарта как феномен философского 

родства: Греки – Декарт – Гуссерль», «Практична філософія», № 4 – 1,5 друк. 

арк. 

 

 

3. Анучина Л. В. — к. філос. н., професор (0,25 посад. окладу) 

 

«Культурні процеси в сучасній Україні» – 1,85 др. арк. 

Опубліковано – 2,7 др. арк.  

 

1. Текст буклету «Країна повита красою» – 0,05 друк. арк. 

2. Текст буклету «Блаженні ті очі, що бачать» – 0,1 друк. арк. 

3. Енциклопедія сучасної України – 0,05 друк. арк. 

 

«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

2,5 друк. арк. 

 

 

4. Трубнікова Л.М. – к. мист., професор (0,25 посад. окладу) 

 

 «С.Рахманінов та українська культура» в контексті світових мистецьких 

подій» – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 2 друк. арк. 

Статті:  
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«Фестиваль «С.Рахманінов та українська культура» в контексті світових 

мистецький подій», «Культура України. С.Рахманінов: на зламі століть», № 

14 – 2 друк. арк. 

 

 

5. Прудникова О.В. – д. філос. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

«Світоглядно-методологічні орієнтації в рефлексії інформаційної культури» 

– 2 друк. арк. 

Опубліковано – 48,1 друк. арк. 

 

Монографії: 

1. «Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та 

соціоантропологічні детермінанти» – 27,3 друк. арк. 

2. «Медиа и философия: грани взаимодействия», розділ «Інформаційна 

культура як відкрита нелінійна система» – 0,45 друк. арк. 

3. «Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного 

суспільства», розділи «Онтологія інформаційної культури у соціальних 

практиках сучасності», «Масова комунікація як атрибутивний феномен 

соціального простору», – 1,35 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Інформаційно - культурна безпека України в умовах «Гібридної війни», 

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого». Серія: Філософія», №1 (32) – 0,3 друк. арк. (у співав.) 

2. «Ідеологія політична», «Велика українська юридична енциклопедія : у 20 

т. Т.2: Філософія права» – 0,3 друк. арк. 

3. «Антицінності віртуального простору: філософський аналіз», «Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія : Філософія», № 3 (34) – 0,7 друк. арк. 

4. «Ціннісне підґрунтя інформаційної культури суб’єктів віртуальної 

реальності», «Стратегічні пріоритети. Серія: Філософія», № 3 – 0,7 друк. арк. 

5. «Проблема інформаційної культури: світоглядні уявлення та сутнісне 

наповнення», 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», Вип.14 – 0,6 

друк. арк. 

 

«Філософія інформаційної культури», навчальний посібник – 16,4 друк. арк. 

 

6. Бурлука О.В. –к. філос. н., доцент (0,75 посадового окладу) 

 

«Самоосвіта особистості: особливості  становлення та розвиток» – 1,5 друк. 

арк. 
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Опубліковано – 1,8 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Самоосвіта особистості в контексті отримання знання в середньовічній 

Європі», «Вісник ХНПУ ім. Сковороди «Філософія», Вип. 48 ( І). – 0,8 друк. 

арк. 

2. «Самоосвіта особистості як процес створення власного образу», «Вісник 

ХНПУ ім. Сковороди «Філософія», Вип. 49 ( І). – 0,8 друк. арк. 

 

Тези: 

«Самоосвіта особистості у формуванні компетентності фахівця», 

конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», 24-25 

листопада 2017 р., м. Дніпро – 0,2 друк. арк. 

 

 

7. Єрахторіна О.М. – к. філос. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

 

«Самовдосконалення особистості у реалізації біографічних проектів» – 0,75 

друк. арк. 

Опубліковано – 1,2 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Природа, сутність, структура і функції самовдосконалення особистості 

як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку», «Вісник Львівського 

університету «Філософсько-політологічні студії», Вип. 13 – 0,5 друк. арк. 

2. «Ціннісна парадигма сучасного українського суспільства», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями 

вирішення актуальних проблем суспільних наук», м. Одеса – 0,3 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Актуальність розгляду проблеми самовдосконалення особистості у 

сучасному просторі», конференція «Науково-теоретичні аспекти вирішення 

глобальних проблем сучасності», 14-15 квітня 2017 р., м. Дніпро – 0,2 

друк. арк. 

2. «Значущість вивчення родини й родинних відносин у сучасному 

українському суспільства», конференція «Інноваційний розвиток науки 

нового тисячоліття», 21-22 квітня 2017 року, м. Ужгород – 0,2 друк. арк. 

 

 

8. Лисенко О.А. – к. філол. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

 

«Тенденції розвитку українського юридичного термінознавства в ХІХ ст.» – 

0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 6,5 друк. арк. 
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Статті: 

«Системні відношення в юридичній термінології», 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», 

Вип.14 – 0,5 друк. арк. 

 

«Словник сучасного правничого терміновживання: українсько-російсько-

англійський. Близько 30 тисяч слів і словосполучень»,  літери Д – Л – 6 друк. 

арк.(авторські); 

 

 

9. Меліхова Ю.А. – к. ю. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

«Моральні засади судочинства» – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 0,75 друк. арк.  

 

Статті: 

 «Етичні засади професійної діяльності судді», «Вісник Львівського 

університету. Серія філос.-політолог. Студії», Вип. 12 – 0,75 друк. арк. 

 

 

10. Пивоваров В. М. – к. філол. н., доцент (0,75 посад. окладу) 

 

«Відповідність юридичного тесту нормам мови» – 1 друк. арк. 

Опубліковано – 3 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з вищою освітою», 

"Наука і суспільство ІІ", м. Прешов, Словаччина / "Vzdelávanie a spoločnosť 

II», Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta – 0,7 друк. арк. (у 

співав.).  

2. «Мовна компетентність як складова комунікативного процесу юриста», 

Збірник матеріалів Восьмої міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», м. Харків – 0,3 

друк. арк. 

3. «Інформаційна культура юриста та його мовна компетентність», 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», Вип.14 – 0,3 друк. арк. 

 

Тези: 
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«Розвиток тренінгових форм з української мови та літератури при 

підготовці до складання ЗНО»,  конференція «Наукові пошуки у III 

тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри», 7-8 

квітня 2017 р., м. Кропивницький – 0,2 друк. арк. 

 

«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

1,5 друк. арк. 

 

 

11.  Савченко Г.С. – к. мист., доцент (0,75 посад. окладу) 

«Втілення духовно-ціннісних настанов європейської культури Нового часу 

в художніх текстах» – 1,125 друк. арк. 

 Опубліковано – 4,79 друк. арк.  

 

Статті:  

1. «Трактовка финала в симфониях А. Брукнера», «Молодий вчений», №5 

(45). – 0,58 друк. арк. 

2. «Риси оркестрового стилю А. Брукнера», «Молодий вчений», №10 (50) – 

0,46 друк. арк.  

3. «Творчість композиторів-романтиків як свобода і дисципліна», збірник 

матеріалів Восьмої міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», м. Харків – 0,35 

друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Особливості оркестрового мислення сучасних композиторів: деякі 

тенденції», конференція «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного 

знання», 19 січня 2017 р., м. Харків. – 0,12 друк. арк. 

2. «Некоторые структурные особенности тематизма в сонатных Allegri 

А. Брукнера», конференція «Теорія і практика сучасної науки», 24-25 лютого 

2017 р., м. Дніпро – 0,2 друк. арк. 

3. «Традиції й новації в оркестровому мисленні композиторів першої 

половини ХІХ ст.», конференція «Людина, культура, техніка в новому 

тисячолітті», 20-21 квітня 2017 р., м. Харків – 0,12 друк. арк. 

 

«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

2,96 друк. арк. 

 

12. Сердюк О.В. – к. мист., доцент (0,75 посад. окладу) 

 

«Постмодерністська естетика в інсценуваннях музичного театру ХХІ ст.» – 

1 друк. арк. 

Опубліковано – 5,3 друк. арк.  
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Статті: 

1. «Харків'яни і вагнерівський фестиваль у Байройті: культурні зв'язки», 

«Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського», 

№ 4 (37). –1 друк. арк. 

2. «Дідона і Еней» Г. Перселла в інсценуваннях «хореографічного театру», 

Зб. наук. ст. «Аспекти історичного музикознавства. Наукові рефлексії 

харківської музично-історичної школи», Вип. ІХ – 0,6 друк. арк. 

3. «Ознаки інтертекстуальності у сучасній музично-театральній культурі», 

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», Вип.14 – 0,5 друк. арк. 

 

«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

3,2 друк. арк. 

 

 

13. Сідак Л.М. – к. філос. н., доцент (0,75 посад. окладу) 

 

«Взаємозалежність руйнації особистості і правової культури у суспільстві» 

– 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 2,3 друк. арк.  

Статті: 

1. «Влияние образовательной среды на криминализацию личности» // 

International scientific-practical conference Forming of modern educational 

environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference 

Proceedings, September 29, 2017, Tbilis, Georgia – 0,25 друк. арк.  

2. «Криза індивідуальності як прояв зовнішнього контролю в умовах 

глобалізації», Зб. наук. праць «Розвиток сучасного суспільства в умовах 

глобальної нестабільності» – 0,25 друк. арк. 

3. «Феномен життя в контексті саморозвитку особистості», «Актуальні 

проблеми філософії та соціології: Серія «Філософія», Вип. 19. – 0,7 друк. арк. 

Тези: 

«Про деякі напрямки морального виховання студентської молоді», 

конференція «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 21-

22 квітня 2017 р., м. Харків – 0,1 друк. арк. 

«Мова української юриспруденції: навчально-методичний посібник для 

практичних занять і самостійної роботи для студентів І курсу першого 

(бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

[Електронний ресурс] – 1 друк. арк. (авторські).  
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14.  Стасевська О. А. – к. філос. н., доцент (0,75 посад. окладу) 

«Проблеми ціннісних орієнтирів людини інформаційного суспільства» –

1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 6,01 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Моральні виміри функціонування громадянського суспільства», Зб. 

наук. праць «Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у 

долі людської цивілізації», Вип. 47(51) – 0,25 друк. арк. (авторські). 

2. «Новітній ментальний простір українського суспільства», «Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія», –№ 2 

(33) – 0,25 друк. арк. 

3. «Модифікація цінностей інформаційного суспільства», «Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія», 

№1(32) – 0,55 друк. арк.  

4. «Ментальний простір» українського суспільства: Філософсько-

культурологічний дискурс», «Вісник Національного університету 

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

філософія права, політологія, соціологія», №3(34) – 0,85 друк. арк. 

5. «Георгій Нарбут – художник Української революції (1917-1920)», Зб. 

наук. ст. «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах»  

– 0,25 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Етичні інтенції в сучасній системі університетської освіти», 

конференція: «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», 20-

21 квітня 2017 р. м. Харків – 0,2 друк. арк. (у співав.). 

2. «Духовне оновлення як умова модернізації сучасного українського 

суспільства: колізії та дисонанси», ХХХ Харківські політологічні читання 

«Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях», 16 

червня 2017, м. Харків – 0,1 друк. арк. (у співав.). 

3. «Модернізація морально-ціннісних пріоритетів за умов соціокультурної 

трансформації сучасного українського суспільства», науково-практичний 

семінар «Філософія в сучасному світі», 17-18 листопада 2017 р., м. Харків – 

0,1 друк. арк. (у співавт.) 

 

«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

3,46 друк. арк. 
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15. Уманець О. В. – к. мист., доцент (0,75 посад. окладу) 

«Онтологія фаустіани як відбиття аксіологічної динаміки людства» – 1,5 

друк. арк.). 

Опубліковано – 6,3763 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Фаустіанська міфологема у творчості А. Рубінштейна», «Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв», № 3 – 0,9 друк. арк. 

2. «Балада «Твардовський» П. Гулака-Артемовського в аспекті 

модифікування фаустіанської тематики», «Вісник Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв», № 4 – 0,85 друк. арк. 

3. «Моральні виміри функціонування громадянського суспільства», Зб. 

наук. праць «Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у 

долі людської цивілізації», Вип. 47(51) – 0,2 друк. арк. (у співавт.).  

4. «Мистецькі процеси в контексті культуротворчої політики Української 

Народної Республіки», Зб. наук. ст. «Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної 

Республіки)» – 0,25 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Етичні інтенції в сучасній національній системі університетської 

освіти», конференція «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої 

школи», 21 – 22 квітня 2017 р., м. Харків – 0,2 друк. арк. (у співавт.).  

2. «Аксіологічні орієнтири в сучасному художньому просторі України», 

конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 20-21 квітня 

2017 р., м. Харків – 0,15 друк. арк. 

3. «Духовне оновлення як умова модернізації сучасного українського 

суспільства: колізії та дисонанси», XXX Харківські політологічні читання 

«Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях», 16 червня 

2017 р., м. Харків – 0,1 друк. арк. (у співав.).  

4. «Модернізація морально-ціннісних пріоритетів за умов соціокультурної 

трансформації сучасного українського суспільства», науково-практичний 

семінар «Філософія в сучасному світі», 17-18 листопада 2017 р., м. Харків – 

0,1 друк. арк. (у співав.). 

5. «Балада «Твардовський» П. Гулака-Артемовського в контексті діалогу 

української та світової культур», конференція «Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії розвитку", 23-24 листопада 2017 р., м. 

Харків –0,15 др. арк. 

6. «Дистанційне навчання в системі сучасної вищої освіти», конференція 

«Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», 24-25 листопада 

2017р., м. Дніпро – 0,2 друк. арк. 

 

«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

3,2763 друк. арк. 
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16.  Ценко М. Б. – к. філос. н., доцент (0,75 посад. окладу) 

 

«Моральна особистість: історія та сучасні проблеми розвитку та 

самореалізації» – 1 друк. арк. 

Опубліковано – 2 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Моральні трансформації у сучасному суспільстві», Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія», № 2 (34) – 0,25 друк. 

арк. 

2. «Моральні цінності в інформаційному суспільстві», 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», Вип.14. – 0,5 друк. арк.  

 

Тези: 

«Етикет у системі комунікативної компетенції майбутнього юриста», он-лайн 

конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно – культурний аспект»: 

19 жовтня 2017 р., м. Харків – 0,25 друк. арк. 

 

«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

1 друк. арк. 

 

 

17.  Шумейко О. А. – к. філол. н., доцент (0,75 посад. окладу) 

 

«Проблеми правової та естетичної поведінки в художній літературі 90-х рр. 

ХХ ст.: лінгвістичний аспект» – 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 3,05 друк. арк.  

 

 

 

 

Статті:  

1. «Мовні засоби творення комічного: неологізми», Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія», Серія «Філологічна» – 

Вип. 64. – Ч.2. – 0,75 др. арк. 

2. «Роль естетичної культури в духовному розвитку студента», Зб. статей 

конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи» – 0,3 

друк арк. 
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«Українська культура», навчальний електронно-інформаційний комплекс – 

1 друк. арк. 

 

«Мова української юриспруденції: навчально-методичний посібник для 

практичних занять і самостійної роботи для студентів І курсу першого 

(бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

[Електронний ресурс] – 1 друк. арк. (авторські).  

 

 

18. Скрипчук Г.В – к. іст. н., асистент (0,5 посад. окладу) 

«Культура сучасної України – правовий аспект» 0,5 (друк. арк.).  

Опубліковано – 0,8 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Відродження української культури і традицій»,  Матеріали конференції 

«Культура України: традиції та сучасність (з нагоди 25-річчя незалежності 

України)» – 0,3 друк. арк. 

2. «Радянський спадок в культурі незалежної України періоду 1980-х -1992 

рр.», Зб. наук. праць. Серія «Історія та географія». – Вип. 54. – 0,5 друк. арк.  

 

19.  Кулинич Н.В. – к. філол. н., асистент (0,5 посад. окладу) 

«Антропоцентричні тенденції у сучасній англійській літературі» – 0,75 

друк. арк. 

Статті підготовлено та подано до друку: 

«The search of semantic and expressive possibilities of the dramatic language at 

the theatre of the absurd (on the plays by Samuel Beckett)» (Пошук семантичних 

і виражальних можливостей драматургічної мови у театрі абсурду (за п’єсами 

С. Бекката), The International Science Conference «Drama: Play and Passivism» 

(November  9, 2017, Cincinnati, the USA) – 0,5 друк. арк.. 

«Художній простір свободи прози С. Жадана», Зб. статей за матеріалами 

конференції «Свобода в українській літературі: від свободи творчості до 

свободи сприйняття», м. Харків – 0,4 друк. арк.. 

 

 

20. Слюсаренко Т.О. – к. мист., асистент (0,5 посад. окладу) 

 

«Бандурне мистецтво Слобожанщини в загальнокультурному розвитку 

музичного мистецтва України» – 8.0. друк. арк. 

Текст запланованої монографії «Бандурне виконавство як явище 

національної української культури» (8 друк. арк.) підготовлено та подано на 

рецензування фахівцям. 
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21. Гізімчук О.О. – асистент (0, 25 посад. окладу) 

 

«Вокальне виконавство. Особливості самоосвітньої практики» – 0,25 друк. 

арк.  

Підготовлено статтю та подано рецензування науковому керівнику  

«Висвітлення причин низького рівня естетичної культури молодих співаків» 

(0,25 друк. арк.). 

 

 

1.3. У 2017 р. НДР не виконали: 

к. філол. н., асистент Кулинич Н.В. статті подані до друку (0,9 друк. арк.); 

к. мист., асистент Слюсаренко Т.О. підготувала рукопис монографії (8 друк. 

арк.); 

асистент Гізімчук О.О. не має публікацій. 

 

1.4. Викладачі, які не мають наукового ступеня – асистент Гізімчук О.О. 

 

1.5. Діяльності кафедри на госпдоговірних засадах не було. 

 

1.6. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

 

Актуальність виконаних досліджень обумовлена тим, що в сучасних 

соціально-культурних умовах морально-правові, естетико-художні проблеми 

духовного буття особистості, а також мовні аспекти правової сфери 

соціального життя в Україні по-новому осмислюються і набувають 

особливого значення в системі формування культури особистості в цілому і 

правової культури зокрема.  

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що морально-

правові, естетико-художні проблеми духовного буття особистості, а також 

мовні аспекти правової сфери соціального життя в Україні досліджуються в 
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контексті нових соціально-культурних реалій і з урахуванням 

методологічних досягнень сучасної гуманітарної науки. Це дало можливість 

по-новому осмислити особливості української культури в процесі її 

історичного поступу, зокрема окреслити деякі проблеми та перспективи 

розвитку в умовах глобалізації.  

Практичне значення наукових розробок полягає насамперед у 

комплексному теоретико-методологічному аналізі феномену інформаційної 

культури та особливостей її природи в умовах інформаційного суспільства, а 

також у виявленні кризових явищ в сучасному українському культурному 

просторі та реформаторських зусиль держави, спрямованих на їх подолання.  

Активно продовжилися філософсько-антропологічні, соціально-філософські 

та етичні дослідження проблем саморозвитку, самовдосконалення, 

самовиховання та руйнації особистості. Зокрема, на тлі аналізу ціннісних 

основ інформаційного суспільства простежено трансформацію духовних 

цінностей українського народу, осмислено небезпеки, що породжуються 

деформацією моральних цінностей у сучасному світі, (наприклад, втрата 

індивідуальності і свободи особистості). 

Низка досліджень присвячена взаємозв’язку правової і моральної культури 

особистості. Зокрема, проаналізовано рівень морального і професійного 

розвитку суддів та сформовано рекомендації стосовно подолання 

суперечностей між вимогами Кодексу професійної етики суддів України та 

практикою їх утілення. Крім того, обґрунтовано значимість знань з 

юридичної етики та навичок конструктивного спілкування при виконанні 

соціальних ролей і функцій учасників судових засідань (суддів, прокурорів, 

адвокатів) 

Викладачі-філологи активно досліджують різні аспекти мови права, 

правничої лінгвістики, юридичної стилістики з метою вдосконалення 

комунікативної компетентності юристів та юридичної техніки, а саме, 

досліджено основні тенденції розвитку юридичного термінознавства в ХІХ 

ст., виявлено основні проблеми упорядкування сучасної юридичної 

термінології, її систематизації, а також досліджено проблеми правової та 

естетичної поведінки в художній літературі 90-х рр. ХХ ст. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. За звітний період кафедра культурології не брала участі у 

законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні проектів та інших 
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нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 

актів, у  

2.2. Участі у розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України та ін. кафедра не брала. 

2.3. Науковці кафедри за звітний період не були ні науковими 

консультантами, ні членами робочих груп тощо.  

2.4. Відповіді на запити Верховного Суду України кафедра не готувала. 

2.5. Відповіді на запити Конституційного Суду України кафедра не 

готувала; 

за звітний період кафедра культурології узагальнень судово-слідчої 

практики, роботи місцевих рад, господарчих організацій, інші соціологічні 

дослідження не проводила; 

доповідні записки практичним органам не подавалися; 

 

Діяльність кафедри з розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

 

2.6. На базі кафедри в 2017 р. проведено: 

 

1. ХV Міжнародний  науково-теоретичний симпозіум ««С. Рахманінов та 

культура України (С. Рахманінов: на зламі століть). Розвиток інформаційної 

культури: український та європейський досвід її правового забезпечення», 31 

березня 2017 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків – науковий керівник 

проф. Трубнікова Л.М. 

2. XIV Міжнародна науково-теоретична конференція «С. Рахманінов та 

культура України: нескінченність художніх смислів», 1 квітня 2017 року, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків – науковий керівник: проф. 

Трубнікова Л.М. 

3. Круглий стіл «Трансформація духовних цінностей українського народу у 

ХХ ст. та на початку ХХІ ст.», 21 листопада 2017 року, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків – наукові керівники: проф. Лозовой В.О., доц. Сідак Л.М. 

4. Студентська науково-практична конференція «Культура і духовність в 

українському суспільстві», 24 квітня 2017 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

м. Харків – науковий керівник: доц. Бурлука О.В. 
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1.7. Участь викладачів у конференціях: 

 Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення 

конференції, назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли 

участь 

 

 

1. 

Міжнародні 
 

3-6 жовтня 2017 р., 

Харківський міжнародний 

юридичний форум «Право та 

проблеми сталого розвитку у 

глобалізованому світі», НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого, м. Харків 

 

 

10 

 

 

 

2. 

 

31 березня 2017 р., 

ХV Міжнародний  науково-

теоретичний симпозіум 

««С. Рахманінов та культура 

України (С. Рахманінов: на зламі 

століть). Розвиток інформаційної 

культури: український та 

європейський досвід її правового 

забезпечення», НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

 

9 

 

3. 

 

21-22 квітня 2017 р., 

VIII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи», ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова, м. Харків 

 

8 

 

4. 

 

23 листопада 2017 р., 

Міжнародна наукова конференція 

«Історія державотворчих процесів 

в Україні та зарубіжних країнах 

(до 100-річчя утворення 

Української Народної 

Республіки)», НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

 

4 



 

 

 17 

 

5. 

 

23-25 листопада 2017 р., 

ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Вища 

освіта України у контексті 

інтеграції до європейського 

освітнього простору», 

Міністерство освіти і науки 

України, Східноєвропейський 

інститут психології (Україна-

Франція), Інститут педагогіки 

Гданського університету (Польща) 

та ін., м. Київ 

 

2 

 

6. 

 

20-21 квітня 2017 р., 

XVIII Міжнародна науково-

практична конференція «Людина, 

культура, техніка у новому 

тисячолітті», Національний 

аерокосмічний університет ім. М. 

Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», м. Харків 

 

 

2 

 

7. 

 

November  9, 2017, 

The International Science 

Conference «Drama: Play and 

Passivism», Cincinnati, USA  

 

1 

8.  

September 29, 2017, 

International scientific-practical 

conference «Forming of modern 

educational environment: benefits, 

risks, implementation mechanisms», 

Sulkhan-saba Оrbeliani teaching 

university faculty of humanities, 

Tbilisi, Georgia 

 

1 
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9. 

 

12-13 травня 2017 р., 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток сучасного 

суспільства в умовах глобальної 

нестабільності», 

Причорноморський центр 

досліджень проблем суспільства, 

м. Одеса 

 

1 

 

10. 

 

22-23 листопада 2017 р., 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Регіональна 

політика: історія, політико-правові 

засади, архітектура, урбаністика», 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури, м. Київ 

 

1 

 

11. 

 

14-15 квітня 2017 р., 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Науково-теоретичні 

аспекти вирішення глобальних 

проблем сучасності», м. Дніпро 

 

1 

 

12. 

 

10-11 листопада 2017 р., 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні тенденції 

розвитку суспільних наук в 

Україні», м. Київ 

 

 

1 

 

13. 

 

21-22 квітня 2017 р., 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційний 

розвиток науки нового 

тисячоліття», м. Ужгород  

 

1 
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14.  

 

20-21 жовтня 2017 р., 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Пріоритетні напрями 

вирішення актуальних проблем 

суспільних наук», м. Одеса 

 

1 

 

15. 

 

7-8 квітня 2017 р., 

ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Наукові пошуки у III 

тисячолітті: соціальний, правовий, 

економічний та гуманітарний 

виміри», м. Кропивницький 

 

1 

 

16. 

 

5-7 жовтня 2017 р., 

Міжнародна наукова конференція 

«XVІІІ Сковородинівські 

читання», м. Харків 

 

1 

 

17. 

 

14 лютого 2017 р., 

VII Міжнародна науково-

практична конференція «Микола 

Лисенко та світовий оперний театр 

– до 175-річчя від дня народження 

Миколи Лисенка. До 20-річчя 

Київського агнерівського 

товариства», НМАУ імені 

П.І. Чайковського, м.  Київ 

 

1 

 

18.  

 

5-6 грудня 2017 р., 

VIII Міжнародна наукова 

конференція «Ювілейні та пам’ятні 

дати 2017 року. Доля опери в 

європейській культурі» 

Національна музична академія 

України імені П. І. Чайковського, 

м. Київ 

 

1 

 

 

19. 

 

6-7 квітня 2017 р., 

І Міжнародна науково-практична 

конференція «Прикладні 

лінгвістичні дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації», 

м. Острог 
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20. 

 

12-13 жовтня 2017 р., 

Міжнародна наукова конференція 

«Свобода в українській літературі: 

від свободи творчості до свободи 

сприйняття», Харківський 

національний університет імені 

В. Н. Каразіна 

 

1 

 

21. 

 

19 жовтня 2017 р., 

Міжнародна  науково-практична 

он-лайн конференція «Мова в 

професійному вимірі: 

комунікативно – культурний 

аспект»  

 

1 

 

 

1. 

Всеукраїнські 

 

27 квітня 2017 р., 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму 

в контекст європейської 

інтеграції». НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків  

 

 

2 

 

2. 

 

23-24 листопада 2017 р., 

Всеукраїнська наукова 

конференція «Освіта і наука в 

умовах глобальних 

трансформацій», ДНУ ім. Олеся 

Гончара, м. Дніпро 

 

2 

 

3. 

 

29-30 вересня 2017 р., 

Наукова конференція «Музична і 

театральна освіта України: 

європейський вектор розвитку» в 

рамках ХХІV Міжнародного 

музичного фестивалю «Харківські 

асамблеї», ХНУМ 

ім. І.П. Котляревського, м. Харків 

 

1 
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4. 

 

7-8 грудня 2017 р.,  

Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Ювілейна палітра: до 

пам’ятних дат видатних 

українських композиторів», 

Навчально-науковий Інститут 

культури і мистецтв СДПУ імені 

А.С. Макаренка, м. Суми 

 

1 

 

5. 

 

24-25 лютого 2017 р., 

Науково-практична конференція 

«Теорія і практика сучасної 

науки», м. Дніпро  

 

1 

 

6. 

 

16 червня 2017 р., 

ХХХ Харківські політологічні 

читання, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

 

2 

 

7. 

 

23-24 листопада 2017 р., 

Наукова конференція 

«Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії 

розвитку», Харківська державна 

академія культури, м. Харків 

 

1 

 

8. 

 

19 січня 2017 р., 

VІІІ Міжвузівський науково-

практичний семінар «Актуальні 

питання сучасного 

соціогуманітарного знання», 

м. Харків 

 

1 



 

 

 22 

 

9. 

 

17-18 листопада 2017 р., 

Міський науково-практичний 

семінар «Філософія у сучасному 

світі», НТУ «ХПІ»,м. Харків 

 

1 

 

10. 

 

21 листопада 2017 р., 

Круглий стіл кафедри 

культурології «Трансформація 

духовних цінностей українського 

народу у ХХ ст. та на початку ХХІ 

ст.», НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

м. Харків 

 

14 

 

11. 

 

27 квітня 2017 р., 

Круглий стіл «Історія 

українського парламентаризму (до 

100-річчя утворення Української 

Центральної Ради)», НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, м. Харків 

 

1 

 

2.8. У 2017 р. викладачі кафедри взяли участь у таких зарубіжних 

конференціях:  

1. к. ф. н., доц. Сідак Л.М.: 

International scientific-practical conference «Forming of modern educational 

environment: benefits, risks, implementation mechanisms», September 29, 2017, 

Sulkhan-saba orbeliani teaching university faculty of humanities, Tbilisi, Georgia. 

2. к. філ. Н., ас. Кулинич Н.В. 

The International Science Conference «Drama: Play and Passivism», November  

9, 2017, Cincinnati, the USA.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк.арк): 

 

1. Прудникова О.В. Феномен інформаційної культури: онтологічний статус 

та соціоантропологічні детермінанти: монографія / О.В. Прудникова ; за заг. 

ред. О.П. Дзьобаня. – Харків: Право, 2017. – 504 с. (27,3 друк. арк.). 

2. Прудникова О.В. Філософсько-соціологічні аспекти сучасного 

інформаційного суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Панфілова О.Ю. 

– Харків: ФОП Данилко Н.С. – 2017. – 388с. (Розділи: 4 – Онтологія 

інформаційної культури у соціальних практиках сучасності; 5 – Масова 

комунікація як атрибутивний феномен соціального простору). – С. 220–274. 

(1,35 друк. арк.). 

3. Прудникова О.В. Медиа и философия: грани взаимодействия: монографія 

/ [А.П. Алексеенко, М.В. Бейлин, Л.М. Газнюк и др.]; под ред. Л.Н. Дениско, 

С.А. Заветного. – Харьков, 2017. – 258 с. (Розділ «Інформаційна культура як 

відкрита нелінійна система»). – С. 59-70. (0,45 друк. арк.). 

 

Всього: 3 / 29,1 друк. арк. 

За кордоном монографії не публікувалися. 

 

1.2. За звітний період підручників не було опубліковано. 

1.3. За звітний період опубліковано такі навчальні посібники:  

Прудникова О.В. Філософія інформаційної культури: навч. посіб. / 

О.В. Прудникова. – Харків : Право, 2017. – 328 с. (16,4 друк. арк.); 

Українська культура // Навчальний електронно-інформаційний комплекс // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №72347 від 22.06.2017 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Лозовой В.О., 

Анучина Л.В., Пивоваров В.М., Стасевська О.А., Савченко Г.С., 

Сердюк О.В., Ценко М.Б., Шумейко О.А., Уманець О.В.), (22 друк. арк.) 

Лисенко О.А. Словник сучасного правничого терміновживання: українсько-

російсько-англійський. Близько 30 тисяч слів і словосполучень / уклад. С. М. 

Бервено, В. С. Калашник, В. С. Козадаєв, О. А. Лисенко, Г. А. Сергєєва; за 

ред. В. С. Калашника, С. М. Бервена. – Харків: Право, 2017. – 368 с. 

(авторські – С.85-168 (літери Д – Л), (6 друк. арк.) 

 

Всього: 3 / 44,4 друк. арк. 
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3.4. Кількість опублікованих статей (43 / 23,99). 

з них: 

3.4.1. За кордоном: (2 / 0,95 друк. арк.): 

 Сидак Л.Н. Влияние образовательной среды на криминализацию 

личности // International scientific-practical conference Forming of modern 

educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference 

Proceedings, September 29, 2017, Tbilisi: Baltija Publishing, 196 pages. – С. 175-

178. – 0, 25 др. арк.  

 Внукова Н., Пивоваров В. Компетентнісний підхід до підготовки 

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

univerzita v Prešove Pedagogická fakulta.– Do elektronickej podoby pripravila 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove © PULIB 2017. – С. 376-

393. – 0.7 друк. арк. (авторські) 

 

3.4.2. У міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science за 

звітний період публікацій не було. 

 

3.4.3. У міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science)  (13 / 7,99 друк. арк.) 

Index Copernicus International: 

 Сідак Л.М. Феномен життя в контексті саморозвитку особистості // 

Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. 

Серія «Філософія» / Національний університет «Одеська юридична 

академія». – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 19. – С. – 0,7 

друк. арк.  

 
РИНЦ, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus:  

 Савченко А.С. Трактовка финала в симфониях А. Брукнера / А. С. 

Савченко // Молодий вчений. — 2017. — №5 (45). – Частина І. – С. 75-79. 

(0,58 друк. арк.); 

 Савченко Г.С. Риси оркестрового стилю А. Брукнера / Г. С. Савченко 

// Молодий вчений. — 2017. — №10 (50). ( 0,46 друк. арк.). 
 
International Centre (Paris, France), РИНЦ, Index Copernicus; «Джерело» (Україна); 

загальнодержавна реферативна база даних “Україна наукова”. 

 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). – С.181-187 (0,9. друк. арк.); 

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

аспекті модифікування фаустіанської тематики / О. Уманець // Вісник 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p24788182,3.html
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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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.). 

 
РИНЦ: 

 Бурлука О.В. Самоосвіта особистості в контексті отримання знання в 

середньовічній Європі// Вісник ХНПУ ім. Сковороди «Філософія» 

/Харк.нац.пед.ун-т ім. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2017. – Вип. 48 ( І). – С. 

210 – 223. (0.8 друк. арк.)  

 Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як процес створення власного 

образу // Вісник ХНПУ ім. Сковороди «Філософія» / Харк.нац.пед.ун-т ім. 

Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2017. – Вип. 49 ( І). – С. 24 – 32. (0.8 друк. арк.) 

– РІНЦ 

 Прудникова О.В. Є. М. Мануйлов, О. В. Прудникова 

Інформаційно - культурна безпека України в умовах «Гібридної війни». 

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : 

Право, 2017. – №1 (32). – 160 с. с.26-37. (0,3 друк. арк.) (авторські)  

 Прудникова О.В. Антицінності віртуального простору: 

філософський аналіз. Стаття. Вісник Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія / редкол. : А. 

П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2017. – № 3 (34). – С. 47-57 (0,7 друк. арк.). 

 Стасевська О.А. Новітній ментальний простір українського суспільства 

// 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.) 

 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.) 
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3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) – не було. 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання 

сторінки роботи 

Статті 

1     

2     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

2     

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друковано

ї 

продукції 

Моногр

афії 

Наукові 

статті в  

наук. 

журналах 

та  

наук. 

збірниках 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідом

лень на 

конфере

нціях 

Підруч

ники та 

навчальн

і 

посібник

и з 

грифом 

Міністер

ства 

освіти  

Навчаль

ні 

посібник

и, 

конспект

и лекцій 

Збір

ники 

норма

тивної 

літера

тури 

К

оде

кси, 

ком

ент

арі 

Кіль

кість 

друк. 

арк. 

 на 

одног

о  

викл

адача 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

75 / 

101,28 

3 / 29,1 43 / 

23,99  

26 / 

3,79  

- 3 / 44,4 - - 4,82

3 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

 

1. Кулинич Н.В., к.філол. н., асистент. 

Статтю подано до друку у закордонне видання, але збірку ще не надіслали в 

Україну. 

«The search of semantic and expressive possibilities of the dramatic language at 

the theatre of the absurd (on the plays by Samuel Beckett)» (Пошук семантичних 

і виражальних можливостей драматургічної мови у театрі абсурду (за п’єсами 

С. Бекката), The International Science Conference «Drama: Play and Passivism» 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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(November  9, 2017, Cincinnati, the USA) – 0,5 друк. арк. (подано до друку). 

Статтю подано до друку, але збірку ще не надрукували. 

 «Художній простір свободи прози С. Жадана», Зб. статей за матеріалами 

конференції «Свобода в українській літературі: від свободи творчості до 

свободи сприйняття», м. Харків – 0,4 друк. арк. (подано до друку). 

 

2. Слюсаренко Т.О., к. мист., асистент. 

Текст запланованої монографії «Бандурне виконавство як явище 

національної української культури» (8 друк. арк.) подано на рецензування 

фахівцям. 

 

3.  Гізімчук О.О., асистент 

Стаття «Висвітлення причин низького рівня естетичної культури молодих 

співаків» (0,25 друк. арк.) готується до друку. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАФЕДРИ  

 

4.1. Проф. В.О. Лозовой прочитав лекцію в Інституті підвищення 

кваліфікації для викладачів Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого «Деонтологічні аспекти професійної діяльності викладача 

вищого навчального закладу».  

Доц. Пивоваров В.М. читав лекції суддям місцевих господарських судів у 

Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів. 

4.2. Узагальнення (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 

підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися 

дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити 

підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, вказати на 

їх практичне значення, коротко) кафедрою не проводились. 

 

4.3. Відповідей на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін. кафедра не надавала.  

 

4.4. Інша консультативна діяльність кафедрою не проводилася. 
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

5.1. На кафедрі продовжує активну діяльність наукова школа 

проф. Лозового В.О. «Духовна культура суспільства, розвиток і саморозвиток 

особистості», у якій розробляються важливі проблеми в галузі філософської 

антропології та філософії культури, соціальної філософії, теорії та історії 

культури.  

До складу наукової школи проф. Лозового В.О. входять: доц. Бурлука О.В., 

доц. Сідак Л.М., доц. Ценко М.Б., доц. Єрахторіна О.М., доц.  Меліхова 

Ю.А., ас. Гізімчук О.О. 

Головними напрямами досліджень є різні аспекти саморозвитку 

особистості, а саме: самовдосконалення, самовиховання, самоосвіта, 

самореалізація особистості тощо у різні історичні епохи та в сучасній 

Україні. 

Крім того, у межах головного напрямку наукової школи активно 

досліджується феномен саморуйнації особистості. Під керівництвом проф. 

Лозового В.О. готуються монографія і докторська дисертація к. філос. н., 

доц. Сідак Л.М. «Саморозвиток та руйнація особистості як способи її 

індивідуального буття».  

30 червня 2017 р. з на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди відбувся захист 

кандидатської дисертації ст. лаборанта кафедри Понеділка А.І. 

«Саморуйнація особистості як предмет філософсько-антропологічної 

рефлексії» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури 

(науковий керівник – проф. Лозовой В.О.). 
  

5.2. Викладачі, які не мають наукового ступеня: ас. Гізімчук О.О. 

 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій:  

– кількість наданих рецензій на кандидатські дисертації – 0 

– кількість наданих рецензій докторські дисертації – 0 

 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати: 

 кандидатські – 12 

 докторські – 2 
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1. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації не проводилося. 

6.2. Семінари-навчання, бесіди, консультації з журналістами друкованих 

засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації не 

проводилося. 

6.3. Семінари, курси для працівників, діяльність яких пов’язана із 

застосуванням законодавства та контролем за його виконанням, не 

проводилися. 

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні, не було. 

 

7.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

  

7.1. НДРС на кафедрі культурології проводилася в трьох секціях:  

1. «Історія української культури», керівник – доц. Уманець О.В.; 

2. «Українська мова за правознавчим спрямувнням», керівник – доц. 

Пивоваров В.М. 

Кожна наукова секція складається з окремих проблемних груп, якими 

керують усі викладачі кафедри. 

У цілому НДРС на кафедрі очолює доц. Бурлука О.В. 

Загальна кількість гуртківців — 149 студ. 

 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 

149 / 10,8 друк. арк.  

 

7.3. Наукові статті та тези студентів у співавторстві з викладачами 

(одиниць/друк.арк.) — не друкувалися. 

 

У 2017 році студентка 3-го курсу Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції Маслій Владислава Романівна стала переможницею ІІІ 

(фінального) етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка і отримала диплом 

ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки України (науковий керівник – 

доц. Сідак Л.М.). 
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09 листопада 2017 року у День української писемності та мови разом з 

науковою бібліотекою було проведено (доц. Пивоваров В.М., доц. Сідак 

Л.М., доц. Шумейко О.А., доц. Єрахторіна О.М.) мовно-літературний 

брейн-ринг, у якому взяли участь студенти 1-го курсу, Інституту підготовки 

кадрів для органів юстиції України та факультету адвокатури. Переможцями 

у конкурсі стала команда студентів Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції. 

У листопаді 2017 року у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого проведено 1-й етап VІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка та ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика. У І етапі конкурсу взяли участь 35 студентів, серед яких 

переможцями стали: 

 

VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської і учнівської 

молоді імені Тараса Шевченка  

№

№ 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові студента 

Інститут (факультет) 

курс спеціальність 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

1 

Кожем’яко 

Тетяна Олегівна 

 

Інститут підготовки 

юридичних кадрів 

для СБ України,  

3-й курс 

доц. 

Пивоваров В.М. 

2 

Борилюк 

Яна Петрівна 

Інститут прокуратури 

та кримінальної 

юстиції,  

1-й курс 

доц. Сідак Л.М. 

3 

Ткачук  

Катерина Василівна 

Інститут прокуратури 

та кримінальної 

юстиції, 

1-й курс 

доц. Сідак Л.М. 

 

ХVІІІ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика  

№ 

пор. 

Прізвище, ім’я по 

батькові студента 

Інститут (факультет) 

курс, спеціальність 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача   

1 
Яков’юк  

Вікторія Вікторівна 

Інститут підготовки 

юридичних кадрів для 

доц. 

Пивоваров В.М. 
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СБ України, 1-й курс 

2 

Мальцева 

Дар’я Сергіївна 

Інститут підготовки 

кадрів для органів 

юстиції України,  

2-й курс 

доц. Шумейко О.А. 

3 

Шматько  

Валерія Сергіївна 

Інститут підготовки 

юридичних кадрів для 

СБ України, 1-й курс 

доц. 

Єрахторіна О.М. 

 

Крім того, визначено переможців за номінаціями, а саме: 

«Найкращий редактор» – В. Яков’юк (ІПЮК для СБ України ); 

«Орфографія» – В. Яков’юк (ІПЮК для СБ України ); Дар’я Мальцева 

(ІПКОЮ, 2 курс, 5 група); 

«Літературна майстерність» – Дар’я Мальцева (ІПКОЮ, 2 курс, 5 група); 

Валерія Шматько (ІПЮК, 1 курс, 2 група); 

«Творча особистість» – Катерина Ткачук (ІПКЮ, І курс, 1 гр.). 

 

2. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

д. ф. н., проф. В.О. Лозовой 

1. Вісник Національного університету «Юридична академія України». Серія 

«Філософія. Філософія права, політологія, соціологія». 

2. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 

психологія, педагогіка, соціологія. Щоквартальний науково-практичний 

журнал. – Харків: НТУ «ХПІ». 

3. Філософія і сучасність. Науково-теоретичний і практичний журнал – 

Харків: ХДАДМ. 

4. Науково-практичний журнал «Філософія спілкування»: філософія, 

психологія, соціальна комунікація. – ХНТУСГ ім. Василенка. 

5. Збірка наукових праць «С. Рахманінов та культура України 

(С. Рахманінов на зламі століть)». – НЮУ ім. Ярослава Мудрого, голова 

редакційної колегії. 

6. Культура Слобожанщини: Науковий збірник. 
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д. ф. н., проф. О.К. Бурова 

1. Вісник Національного університету «Юридична академія України». Серія 

«Філософія. Філософія права, політологія, соціологія». 

2. Збірка наукових праць «С. Рахманінов та культура України (С. 

Рахманінов на зламі століть)». – НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

к.мист., проф. Л.М. Трубнікова  

Збірка наукових праць «С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов 

на зламі століть)». – НЮУ ім. Ярослава Мудрого.  

к. ф. н., доц. О.В. Бурлука  

Культура і духовність в українському суспільстві: Тези доповідей 

студентської науково-практичної конференції. – Х.: Видавець Іванченко І.С., 

2017. – 185 с. 

 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ,СТИПЕНДІЇ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

д. ф. н., проф. В.О. Лозовой 

Почесна грамота виконкому Харківської міської ради у зв’язку з Днем 

науки. 

д.ф.н., доц. О.В. Прудникова, к.ф.н., доц. О.В. Бурлука, 

к.ф.н., доц. Л.М. Сідак 

Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

університету (17 листопада 2017 р.). 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

10.1. У 2017 р. колектив кафедри розвивав та закріплював плідні творчі 

зв’язки з: 

- Харківським національним університетом імені 

В.Н. Каразіна, 

- Національним технічним університетом "Харківський 

Політехнічний інститут",  

- Харківським національним педагогічним університетом 

імені Г.С. Сковороди,  

- Харківським державним технічним університетом 

будівництва і архітектури; 

- Харківським інститутом мистецтв імені І.П. Котляревського,  

- Харківською державною академією культури,  

- Харківською державною академією дизайну і мистецтв,  
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- Харківським Гуманітарним Університетом “Народна українська 

академія”,  

- Харківським художнім музеєм, 

- Харківським історичним музеєм,  

- Харківським академічним українським драматичним театром імені Т.Г. 

Шевченка,  

- Харківським академічним російським драматичним театром імені О.С. 

Пушкіна,  

- Харківським академічним театром опери і балету імені М.В. Лисенка,  

- Харківською організацією Національної Спілки художників України, 

- Харківською організацією Національної Спілки композиторів України. 

 

10.2. Співробітництво з закордонними організаціями здійснювали: 

 

проф. Л.М. Трубнікова: 

 Всесвітнє Рахманіновське товариство (Лондон, Велика Британія); 

 Університет Shokei Gakuin Universiti (Японія); 

 Університет Pibadi (США); 

 Nasha Gazeta (Швейцарія); 

 Консерваторія імені Сергія Рахманінова (Париж, Франція); 

 Оперний театр «Нові Сад» (Сербія); 

 Національна академія музики Естонії (Естонія); 

 

доц. О.В. Сердюк: 

 Вагнерівське товариство у м. Харкові у контакті з Всесвітньою 

асоціацією вагнерівських товариств; 

 Стипендіальний фонд Вагнерівського фестивалю в Байройті. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри культурології «28» листопада 

2017 р., протокол № 4. 

 

 

 

Зав. кафедри культурології,  

доктор філософських наук, 

професор                                                                                           В.О. Лозовой 

 

 

 

 


