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1. Стасевська Оксана Анатоліївна. 

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

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

«історична пам'ять»: аксіологічний аспект». (1,125 друк. арк.). 

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

«історична пам'ять»: аксіологічний аспект» (3,7 др. арк.). 

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: полягає у спробі експлікації ціннісних 

основ історичної пам'яті, її ролі та найважливіших функцій в умовах  інформаційного 

суспільства. 

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

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

участі. 

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

нормативно-правових актів – не рецензувала. 

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

3. 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. 

1. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – не готувала. 

2. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування – не брала участі. 

3. Прочитані лекції практичним працівникам – не читала. 

4. 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: 

 III Международная научно-практическая конференция «Национальные культуры 

в межкультурной коммуникации». Беларусь, Минск, БГУ, 12-13 апреля 2018. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України перед 

викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти»)» Харків, 23 квітня 2018 р. 

 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Європейські цінності та 

практики у політико-правовому дискурсі» (ХХХІ Харківські політологічні читання). – 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 25 травня 2018; 

 Круглий стіл, присвячений 1030 річниці хрещення Русі. Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого, кафедра культурології. 3 жовтня 2018 р. 

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. Експлікація аксіологічного аспекту концепту «історична 

пам'ять». Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 
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Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 

– №1(36), 2018. – Харків, Право. – С. 123-135. – 0,94 др. арк. 

 Стасевська О.А. Концепт «історична пам'ять» в умовах трансформації 

українського суспільства. Духовна культура України перед викликами часу (до 150-

річчя заснування «Просвіти»): тези доп. учасників Всеукр. наук.-практичної конф. (м. 

Харків, 23 квіт. 2018 р.). – Харків: Право, 2018. – 212 с. – С. 97-100. – 0,26 др. арк. 

 Стасевська О.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81971 

«База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної 

дисципліни «Українська культура» (для дистанційної форми навчання)». 04.10.2018. (у 

співавторстві). – 2,5 др. 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 наукометричних базах 

даних Scopus, РІНЦ,Index Copernicusта ін. 

 Стасевська О.А. Експлікація аксіологічного аспекту концепту «історична 

пам'ять». Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

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

№1(36), 2018. – Харків, Право. – С. 123-135:Google Scholar і таких міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International(Польща), Academic Research 

Index (Японія), Information Matrix for the Analysis of Journals(Іспанія), EBSCO 

Publisher (США), WorldCat (США), Scientific Indexing Services (США), Science Impact 

Factor (Австралія), International Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos 

Impact Factor (Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), а також 

базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. 

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

редакційної колегії видання «Духовна культура України перед викликами часу»  (до 

150-річчя заснування «Просвіти»)» : тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2018 р.). – Харків : Право, 2018. – 212 с. 

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. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – Почесна грамота за 

вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня науки в Україні(травень 2018 

р.). 

 

Підпис__________ 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри культурології  

протокол №4 від 27 листопада 2018 року. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

