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1. Прізвище, ім’я, по батькові: Пивоваров Василь Миколайович 

2. Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культурології 

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

«Проблеми розвитку мови права та шляхи вдосконалення мовленнєвої 

компетентності юриста» (0,75 друк. арк.). 

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

Проблеми розвитку мови права та шляхи вдосконалення мовленнєвої 

компетентності юриста (1,62 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукова стаття, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Висвітлено питання рівня 

мовленнєвої компетентності юриста-науковця, запропоновано способи підвищення 

якості мовленнєвої компетентності.  

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

не брав. 

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

не брав. 

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

брав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не рецензував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

консультував. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – не 

консультував. 

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. 



2 
 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: Суддям місцевих 

загальних судів. Тема лекції: Застосування державної мови в судочинстві 

(Харківське регіональне відділення Національної школи суддів). 

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) –  не є.  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 

8.1. II Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні 

лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації”; 

Національний університет «Острозька академія», факультет романо-

германських мов 19-20 квітня 2018 року, м. Острог. 

8.2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Гуманістична складова у світлі сучасних освітніх парадигм», 

Національний фармацевтичний університет, 19-20 квітня 2018 року, 

м. Харків. 

8.3. Участь у роботі філософсько-культурологічної секції 

ХV Міжнародного науково-теоретичного симпозіуму в рамках ХХ 

Міжнародного фестивалю «С. Рахманінов та культура України» (28 березня 

2018 року, тема виступу: «Відображення соціальних негараздів світу у творах 

Г.С. Сковороди», м. Харків. 

8.4. Участь у міжкафедральному круглому столі «Правове регулювання 

функціонування української мови як державної» (14 травня 2018 року), 

м. Харків. 

8.5. Участь у міжкафедральному круглому столі «українська мова: 

минуле і сучасне» (30 жовтня 2018 року), м. Харків.  

8.6. Сучасні проблеми фінансового моніторингу. VІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція. 23 листопада 2018 р., ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

м. Харків. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів  

9.1. Визначення сприйняття компетентнісних вимог національної 

рамки кваліфікацій фахівцями з права / Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: 

соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : Збірник тез 
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ІII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 

квітня 2018 року). С. 175-178. (тези, 0,2 друк. арк.) 

9.2. Формування мовних компетентностей у гуманітарній складовій 

підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії : Наукові 

записки Нац. ун-ту «Острозька академія» : Серія «Філологія». Острог : Вид-

во НаУОА, 2018. Вип. І (69). Ч. 2. С. 87-91 (стаття у фаховому виданні, 

0,77 друк. арк.; збірник проіндексовано наукометричною базою 

Index Copernicus ICV 2016: 69.48. та Google Scholar). 

9.3. Правові засади функціонування державної мови: Проблеми 

законності. Збір. наук. праць. Вип. 142. Харків, 2018. С. 228-230. (тези, 

0,1 друк. арк.). 

9.4. Лінгвістична компетентність у гуманістичній освіті : Гуманітарна 

складова у світлі сучасних освітніх парадигм : Матеріали II Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю. м. Харків, 19-20 

квітня 2018 року. Харків: Видавництво НФаУ, 2018. С. 243-245. (тези, 

0,2 друк. арк.).  

9.5. Результативність запобігання та протидії відмиванню доходів, 

одержаних злочинним шляхом. Сучасні проблеми фінансового моніторингу: 

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(23 листопада 2018 р.). Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 

2018. С. 80-84. (у співав., Сокол С. В., тези, 0,1 друк. арк.).  

9.6. Відображення соціальних негараздів світу у творах 

Г. С. Сковороди. «С. В. Рахманінов та українська культура: міжнаціональний 

і полікультурний діалог» : «Українські національні цінності та їх 

модернізація в умовах інформаційної цивілізації». 

Наукові статті учасників 16-го міжнародного науково-теоретичного 

симпозіуму «С. Рахманінов та культура України» (С. Рахманінов на зламі 

століть) : За ред. кандидата мистецтвознавства, професора Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Л. М. Трубнікової. Харків : 

ТОВ «МАЙДАН», 2018. С. 206-211 (стаття, 0,25 друк. арк.). 

9.7. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – немає.  

9.8. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних – немає. 

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

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

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був.  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські –  не готував. 

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

назву стипендії/премії) – не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – немає.  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією –  

немає.  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

немає.  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році  

18.1. Почесна грамота департаменту освіти та науки Харківської 

обласної державної адміністрації. 

18.2. До Дня журналістики України – Грамота за активну участь у 

житті газети «Vivat Lex» та за багаторічну плідну співпрацю (НЮУ імені 

Ярослава Мудрого). 

 

Доцент кафедри культурології     В. М. Пивоваров 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27.11.2018 (протокол № 4). 

 

 

 

 


