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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 
 

1.1. Кафедра досліджує наукові проблеми 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 17 осіб, а саме: 

 

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

оклад) 

«Духовна культура особистості» – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 2, 28 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Світоглядні пріоритети і професійна компетентність у формування 

сучасного фахівця», «Філософія і сучасність», Вип. 8. – 0,5 друк. арк. 

2. «Бездуховність як один із факторів саморуйнації особистості», «Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

філософія, філософія права, політологія, соціологія», Вип. 3 (38). – 0,5 друк. арк. 

авт. 

3. «Духовно-педагогічна спадщина Г. С. Сковороди в українській культурі», 

«С. В. Рахманінов та українська культура: міжнаціональний полікультурний 

діалог», Вип. 15. – 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1. «Сухомлинський в українській культурі», конференція «Духовна культура 

України перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти»)», 23 квітня 

2018 р., м. Харків. – 0,2 друк. арк. 

2. «Становлення української мови як державної», круглий стіл «Правові 

засади функціонування державної мови», 14 травня 2018 р., м. Харків, «Проблеми 

законності», Вип. 142. – 0,05 друк. арк. 

3. «Християнізація Київської Русі як відповідь на виклик цивілізаційного 

розвитку», круглий стіл «Християнізація Київської Русі як фактор становлення та 

розвитку української культури», 03 жовтня 2018 р., м. Харків, «Проблеми 

законності», Вип. 143. – 0,05 друк. арк. 

 

«Навчальний електронно-інформаційний комплекс з навчальної дисципліни 

«Українська культура» (для дистанційної форми навчання). – 0,68 друк. арк. 

 

2. Трубнікова Л. М. – к. мист., професор (0,25 посад. окладу) 
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Фестиваль «С. Рахманінов та українська культура»: міжнародний та 

культурний діалог». – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 2 друк. арк. 

 

Статті:  

«ХХ ювілейний міжнародний фестиваль «С. Рахманінов та українська 

культура», «С. В. Рахманінов та українська культура: міжнаціональний 

полікультурний діалог», Вип. 15. – 2 друк. арк. 

 

3. Прудникова О. В. – д. філос. н., доцент (0,75 посад. окладу) 

«Ціннісне підґрунтя інформаційної культури суб’єктів віртуальної 

реальності» – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 2 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Security At Information Culture: Wouldn’t We Lose Humanity?», «Philosophy 

and Cosmology», Volume 21. – 1 друк. арк.  

2. «Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури 

вітчизняного соціуму в умовах «гібридної війни»», «Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: 

філософія, філософія права, політологія, соціологія», Вип. 1 (36). – 0,7 друк. арк.  

Тези: 

1. «Сучасне інформаційне середовище як чинник формування інформаційної 

культури», конференція «Духовна культура України перед викликами часу (до 

150-річчя заснування «Просвіти»)», 23 квітня 2018 р., м. Харків. – 0,3 друк. арк. 

 

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

«Самоосвіта як один із засобів безперервної освіти» – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 3,1 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Актуалізація проблеми самоосвіти особистості в інформаційному 

суспільстві», «Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди», Вип. 50. – 1,2 друк. арк. 

2. «Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії життя», «Вісник 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди», Вип. 51. – 1,2 друк. арк. 

Тези: 

1. «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. 

2. «Самоосвіта особистості в сучасному освітньому просторі», конференція 

«Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», 

14 грудня 2017 р., м. Дніпро. – 0,2 друк. арк. 

3. «Знання в контексті філософсько-педагогічних поглядів 

В. О. Сухомлинського на самоосвіту особистості», «Освіта і доля нації», 17-19 

травня 2018 р., м. Харків. – 0,3 друк. арк. 
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5. Єрахторіна О. М. – к. філос. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

«Проблема самовдосконалення особистості в реалізації біографічних 

проектів видатних українців». – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 0,9 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Біографічний проект Лесі Українки як зразок особистісного 

самовдосконалення», «Вісник Львівського університету «Філософсько-

політологічні студії», Вип. 19. – 0,6 друк. арк. 

Тези:  

1. «Х. Д. Алчевська: гуманізм біографічного проекту», конференція «Роль 

суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення», 14-15 

вересня 2018 року, м. Дніпро. – 0,3 друк. арк. 

 

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

«Проблеми терміновживання в сучасних юридичних текстах» – 0,75 друк. 

арк. 

Опубліковано – 0,8 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Склад сучасної юридичної термінології за походженням», «Розвиток 

науки в ХХІ столітті» – 0, 6 друк. арк.  

Тези: 

1. «Граматичні особливості професійних текстів», конференція «Людина, 

культура, техніка у новому тисячолітті», 19-20 квітня 2018 р., м. Харків. – 

0,15 друк. арк. 

2. «Сучасний стан розвитку мовного законодавства України», круглий стіл 

«Правові засади функціонування державної мови», 14 травня 2018 р., м. Харків, 

«Проблеми законності», Вип. 142 – 0,05 друк. арк.) 

 

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

«Моральні проблеми судочинства в умовах судової реформи». – 0,75 друк. 

арк. 

Опубліковано – 1,3 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Деформація морально-правової свідомості суддів України», «Science 

Review, RS Global SP. z O.O.», Vol. 2. – 0,6 друк. арк.  

2. «Вплив культури мислення судді на якість його внутрішнього 

переконання», «Гілея», Вип. 128 (13). – 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Мова та правосвідомість: взаємовплив», круглий стіл «Правові засади 

функціонування державної мови», 14 травня 2018 р., м. Харків, «Проблеми 

законності», Вип. 142. – 0,1 друк. арк. 
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2. «Православ’я і правосуддя», круглий стіл «Християнізація Київської Русі 

як фактор становлення та розвитку української культури», 3 жовтня 2018 р., 

м. Харків, «Проблеми законності», Вип. 143. – 0,1 друк. арк. 

 

8. Пивоваров В. М. – к. філол. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

«Проблеми розвитку мови права та шляхи вдосконалення мовленнєвої 

компетентності юриста». – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 1,62 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Формування мовних компетентностей у гуманітарній складовій 

підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії», «Наукові записки 

Нац. ун-ту «Острозька академія» : Серія «Філологія»», Вип. І (69). Ч. 2. – 

0,77 друк. арк. 

2. «Відображення соціальних негараздів світу у творах Г. С. Сковороди», 

«С. В. Рахманінов та українська культура: міжнаціональний полікультурний 

діалог», Вип. 15. – 0,25 друк. арк. 

Тези: 

1. «Визначення сприйняття компетентнісних вимог національної рамки 

кваліфікацій фахівцями з права», конференція «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: 

соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри», 27-28 квітня 2018 р., 

м. Кропивницький. – 0,2 друк. арк. 

2. «Мова як духовна інституція держави», круглий стіл «Правові засади 

функціонування державної мови», 14 травня 2018 р., м. Харків, «Проблеми 

законності», Вип. 142. – 0,1 друк. арк. 

3. «Лінгвістична компетентність у гуманістичній освіті», конференція 

«Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм», 19-20 квітня 2018 р., 

м. Харків. – 0,2 друк. арк.  

4. «Результативність запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних 

злочинним шляхом», конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу», 

23 листопада 2018 р., м. Харків. – 0,1 друк. арк.  

 

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

«Основні напрямки розвитку сучасного фестивального музичного театру». – 

1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 3,3 друк. арк. 

 

Статті: 

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

«Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського», № 1 

(38). – 1 друк. арк. 

2. «Особливості формування поглядів К. Шимановського на театральну 

естетику», «Аспекти історичного музикознавства», Вип. ХІI. – 1,5 друк. арк. 
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3. «Gesamtkünstwerk» Рихарда Вагнера и рок-музыка», «С. В. Рахманінов та 

українська культура: міжнаціональний полікультурний діалог», Вип. 15. – 

0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Український інтелігент ХІХ століття як універсальний культурний діяч», 

конференція «Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя 

заснування «Просвіти»), 23 квіт. 2018 р., м. Харків. – 0,3 друк. арк. 

 

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

«Руйнація особистості і злочинна діяльність». – 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 2,5 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «An education`s value for development in globalization conditions», "European 

Humanities Studies: State & Society", Fundacja im. M. Reja, Krakov, Poland, 2017. – 

0,8 друк. арк. – 0,4 друк. арк. 

2. «Саморозвиток особистості судді як ознака його духовної культури й 

показник професійної самореалізації», «Практична філософія», Вип. 4 (№ 66). – 

0,75 друк. арк. 

3. «Культурні символи системної кризи особистості і суспільства», «Наука, 

освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку». 

– 0,4 друк. арк. 

4. «Духовные особенности и свойства бытия личности», «Актуальные 

научные исследования в современном мире», Вып. 9 (41), ч. 2. – 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Завдання етики в умовах глобалізації», конференція «Суспільні науки: 

напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», 20-21 липня 2018 р., м. Одеса – 

0,25 друк. арк. 

2. «Значення правового регулювання сучасної української літературної 

мови», круглий стіл «Правові засади функціонування державної мови», 14 травня 

2018 року, м. Харків. – 0,1 друк. арк. 

3. «Духовно-моральній потенціал православної культури: від Київської Русі 

до сучасної України», круглий стіл «Християнізація Київської Русі як фактор 

становлення та розвитку української культури», 3 жовтня 2018 р., м. Харків. – 

0,1 друк. арк. 

 

11. Стасевська О. А. – к. філос. н., доцент (0,75 посад. окладу) 

««Концепт «історична пам'ять»: аксіологічний аспект». – 1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 1,2 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Експлікація аксіологічного аспекту концепту «історична пам'ять», 

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

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

№1 (36). – 0,94 друк. арк. 
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Тези: 

1. « Концепт «історична пам'ять» в умовах трансформації українського 

суспільства», конференція «Духовна культура України перед викликами часу (до 

150-річчя заснування «Просвіти»)», 23 квітня 2018 р., м. Харків. – 0,26 др. арк. 

 

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

«Трансформації фаустіанської тематики в українському художньому 

просторі». – 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 2,35 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Аксіологічні колізії в інтерпретації фаустіани в повісті «1313» 

Н. Королевої», «Вісник ХДАДМ» № 1. – 1,05 друк. арк.  

2. «Фаустіанська тематика у творчості І. Муратова», «Традиції та новації у 

вищій архітектурно-художній освіті», № 4. – 0,85 друк. арк. 

Тези: 

1. «Вища освіта в контексті сучасних реформ: реалії та суперечності», 

конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», 30-31 

березня 2018 р., м. Дніпро. – 0,15 друк. арк.  

2. «Діяльність «Просвіти» в контексті національних культуротворчих 

процесів XIX ст.», конференція «Духовна культура України перед викликами 

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

0,15 друк. арк. 

3. «А. Вахнянин – громадянин і митець», конференція «Україна. Європа. 

Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях», 1-2 листопада 2018 р., 

м. Київ. – 0,15 друк. арк. 

 

13. Ценко М. Б. – к. філос. н., доцент (0,75 посад. окладу) 

«Моральні та мовні проблеми в практичній комунікативній діяльності 

юристів». – 1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 1,5 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Моральний контекст сучасного українського суспільства», 

«С.В. Рахманінов та українська культура: міжнаціональний полікультурний 

діалог», Вип. 15. – 0,6 друк. арк. 

2. «Деякі аспекти морального виховання молоді в сучасній Україні», «Вісник 

Нац. ун-ту «Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія», Вип. 4 (39). – 0,4 друк. арк. 

Тези: 

1. «Трансформація інституту сім’ї у моральному вимірі», конференція 

«Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування 

«Просвіти»)», 23 квіт. 2018 р., м. Харків. – 0,25 друк. арк. 
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2. «Етична компетенція в професійній діяльності майбутнього юриста», 

конференція «Компетентнісний підхід у навчанні і якість вищої юридичної 

освіти», травень 2018 р., м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

 

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

«Проблеми правової та естетичної поведінки в художній літературі поч. 

ХХІ ст.: лінгвістичний аспект». – 1 друк. арк. 

Опубліковано – 1,15 друк. арк.  

 

Статті:  

1. «An education’s vaiue for development of personality in globalization 

conditions», «European Humanities Studies: State & Society», Fundacja im. M. Reja, 

Krakov, Poland, 2017. – 0,8 друк. арк. – 0,4 друк. арк. 

2. «Художньо-стилістичне використання нетрансформованих сталих висловів 

в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ століть», «Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»», Вип. 1 

(69). – 0,75 друк. арк. 

 

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

«Стан та проблеми правового забезпечення сфери культури в Україні». – 1 

друк. арк.  

Опубліковано – 1,4 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Розвиток державної культурної політики в умовах соціально–економічної 

кризи», «Гілея», Вип. 127 (12). – 0,5 друк. арк. 

2. «Державне регулювання культурної сфери України: курс на 

децентралізацію», «Science Review», № 5 (12). – 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Питання наукового забезпечення розвитку галузі культури другого 

десятиліття незалежності», конференція «Розвиток суспільних наук в сучасних 

умовах: теорія, методологія, практика», 19–20 жовтня 2018 р. м. Київ. – 0,2 друк. 

арк. 

2. «Мораль і сучасна молодь», конференція «Розвиток сучасного суспільства 

в умовах глобальної нестабільності», 11-12 травня, м. Одеса. – 0,2 друк. арк. 

 

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

«Бандурне виконавство в Україні на межі ХХ-ХХI ст.: проблеми розвитку». – 

1 друк. арк. 

Опубліковано – 8 друк. арк. 

 

Монографії: 

«Бандурне мистецтво в українському культурному просторі (на прикладі 

бандурного виконавства Слобідського регіону ХХ – поч. ХХI ст.)». – 8 друк. арк. 
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17. Гізімчук О. О. – асистент (0, 25 посад. окладу) 

«Регіональні особливості суб’єктів музичної творчості». – 0,25 друк. арк. 

Опубліковано – 0, 25 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Постать митця в українській культурі на прикладі видатної вітчизняної 

оперної співачки Соломії Крушельницької», конференція «Духовна культура 

України перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти»), 23 квітня 

2018 р., м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

 

Бурова О. К. – д. філос. наук, професор (0, 25 посад. окладу, працювала з 

січня по червень 2018 року. 

«Простір культури. Філософські рефлексії». – 0,5 друк. арк. 

Опубліковано – 18,27 друк. арк. 

 

Монографії: 

1. «Пространство культуры. Философские рефлексии». – 17,67 друк. арк. 

Статті: 

1. «Правовий нігілізм. Пошук засад у вітчизняній історії», «Проблеми 

законності», № 140. – 0,6 друк. арк. 

 

1.3. У 2018 р. не було викладачів, які б не виконали НДР. 

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 осмислюються по-новому 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 контексті 

нових соціально-культурних реалій та з урахуванням методологічних досягнень 

сучасної гуманітарної науки. Це дало можливість по-новому осмислити 

особливості української культури в процесі її історичного поступу і виявилося, 

наприклад, у спробі експлікації ціннісних основ історичної пам'яті, її ролі та 

найважливіших функцій в умовах  інформаційного суспільства.  

Практичне значення наукових розробок полягає насамперед у комплексному 

теоретико-методологічному аналізі феномену інформаційної культури та 

особливостей її природи в умовах інформаційного суспільства, аналізі ціннісного 

підґрунтя інформаційної культури суб’єктів віртуальної реальності, а також в 
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осмисленні причинного зв’язку між змінами у культурному середовищі, що 

виражаються у певних культурних символах, та кризовими явища в бутті 

особистості і суспільства.   

Низка досліджень присвячена праву і його культурним модифікаціям. 

Зокрема, здійснено системний аналіз основних проблем морального розвитку 

суддів України в умовах реформи судочинства, зроблено комплексний аналіз 

діяльності органів виконавчої та законодавчої влади в Україні в галузі 

реформування культурної сфери, підтримки її життєздатності в умовах кризи 

економіки, падіння соціальних та гуманітарних стандартів життя. 

Активно продовжилися філософсько-антропологічні, соціально-філософські 

та етичні дослідження проблем саморозвитку, самовдосконалення, самовиховання 

та руйнації особистості. Зокрема, виявлено, що особистість є живою сутністю, яка 

має свободу, що проявляється у творчості її буття, а саморозвиток – основна 

потреба особистості. Доведено, що бездуховність є одним із факторів 

саморуйнації особистості. Крім того, розглянуто теоретичні основи самоосвіти 

особистості як одного із засобів безперервної освіти, доведена важливість 

самоосвіти в контексті перетворень, що відбуваються в житті сучасного 

українського суспільства.  

Викладачі-філологи активно досліджують різні аспекти мови права, 

правничої лінгвістики, юридичної стилістики з метою вдосконалення 

комунікативної компетентності юристів та юридичної техніки, а саме: висвітлено 

питання рівня мовленнєвої компетентності юриста-науковця, запропоновано 

способи підвищення якості мовленнєвої компетентності; досліджено основні 

проблеми розвитку юридичної термінології на сучасному етапі, окреслено шляхи 

її упорядкування, а також проблеми правової та естетичної поведінки в художній 

літературі. 

 

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 нормативних актів, у 

проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих 

груп та комісій по розробці законопроектів. 

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. 
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Діяльність кафедри з розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

 

2.6. На базі кафедри в 2017 р. проведено: 

1. Міжнародна науково-теоретична конференція «С. В. Рахманінов та 

українська культура: міжнаціональний та культурний діалог» (до 145-річчя від 

дня народження С. В. Рахманінова), 28-29 березня 2018 року, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків – науковий керівник: проф. Трубнікова Л. М. 

2. Міжнародна науково-теоретична конференція «Українські національні 

цінності та їхня модернізація в умовах інформаційної цивілізації», (до 300-річчя 

від дня народження Г. С. Сковороди), 30 березня 2018 року, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків – науковий керівник: проф. Трубнікова Л. М. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України 

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

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків – наукові керівники: доц. Стасевська О. А., 

доц. Уманець О. В. 

4. Міжкафедральний круглий стіл «Правове регулювання функціонування 

української мови як державної», 14 травня 2018 року, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків – наукові керівники: доц. Пивоваров В. М, доц. Сідак Л. М. 

5. Міжкафедральний круглий стіл «Християнізація Київської Русі як фактор 

становлення та розвитку української культури», 3 жовтня 2018 р., НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого, м. Харків – науковий керівник: доц. Сідак Л. М. 

6. Міжкафедральний круглий стіл «Українська мова: минуле і сучасне», 

30 жовтня 2018 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. – науковий 

керівник: доц. Пивоваров В. М. 

7. Студентська науково-практична конференція «Духовно-педагогічна 

спадщина Г. С. Сковороди в історії української культури (філософсько-

педагогічний аспект). До 300-річного ювілею Г. С. Сковороди (1722 – 1794)», 

травень 2018 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 

 

26 лютого 2018 р., 

Міжнародна науково-практична конференція «Україна в 

загальноєвропейському музично-театральному просторі: 

проблеми, здобутки та шляхи взаємозбагачення», м. Київ 

 

 

1 

 

 

 

 

2. 

28-29 березня 2018 р., 

Міжнародна науково-теоретична конференція 

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

культурний діалог» (до 145-річчя від дня народження 

С. В. Рахманінова), м. Харків 

 

7 

 

 

3. 

30 березня 2018 р., 

Міжнародна науково-теоретична конференція «Українські 

національні цінності та їхня модернізація в умовах 

інформаційної цивілізації» (до 300-річчя від дня народження 

Г. С. Сковороди), м. Харків 

 

5 

 

4. 

12-13 апреля 2018 г., 

III Международная научно-практическая конференция 

«Национальные культуры в межкультурной коммуникации». 

г. Минск, Беларусь 

 

 

2 

 

5. 

19-20 квітня 2018 р., 

ХІХ міжнародна науково-практична конференція «Людина, 

культура, техніка у новому тисячолітті», м. Харків 

 

1 

 

6. 

19-20 квітня 2018 р., 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні 

лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 

комунікації», м. Острог 

 

2 

 

7. 

11-12 травня 2018 р., 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності», 

м. Одеса 

 

 

1 

 

8. 

17-19 травня 2018 р., 

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і 

доля нації». Виховання громадянина в демократичних 

суспільствах: європейський та український досвід»,  

м. Харків 

 

1 

 

9. 

18 травня 2018 р., 

II Міжнародна науково-практична конференція «Social and 

Economic Aspects of Education in modern Socienty»,  

м. Варшава, Польща 

 

1 
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10. 

15 серпня 2018 р., 

ХХХVІІІ Міжнародна наукова конференція «Розвиток науки в 

ХХІ столітті», м. Харків 

 

 

1 

 

11. 

14-15 вересня 2018 р., 

Міжнародна наукова конференція «Роль суспільних наук у 

процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення», м. Дніпро 

 

 

1 

 

 

12. 

25-28 вересня 2018 р., 

ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків 

 

6 

 

13. 

26-27 сентября 2018 г., 

XLI Международная научная конференция «Актуальные 

научные исследования в современном мире»,  

г. Переяслав-Хмельницкий 

 

1 

 

14. 

19-20 жовтня 2018 р., 

Міжнародна наукова конференція «Розвиток суспільних наук 

в сучасних умовах: теорія, методологія, практика», м. Київ 

 

1 

 

15. 

1-2 листопада 2018 р., 

II Міжнародна науково-практична конференція «Україна. 

Європа. Світ: Історія та імена в культурно-мистецьких 

рефлексіях», м. Київ 

 

1 

 

 

1. 

Всеукраїнські 

 

15 березня 2018 р., 

ХII конференція школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

 

 

1 

 

2. 

30-31 березня 2018 р., 

III Всеукраїнська наукова конференція «Україна в 

гуманітарних і соціально-економічних вимірах», м. Дніпро 

 

8 

 

3. 

10 квітня 2018 р., 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Гуманістична складова у світлі 

сучасних освітніх парадигм», м. Харків 

 

1 

 

4. 

23 квітня 2018 р., 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна 

культура України перед викликами часу (до 150-річчя 

заснування «Просвіти»)», м. Харків 

 

10 

 

5. 

25 травня 2018 р., 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Європейські 

цінності та практики у політико-правовому дискурсі» (ХХХІ 

Харківські політологічні читання), м. Харків 

 

2 

 

6. 

 

24-25 листопада 2017 р., 

Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах 

глобальних трансформацій», м. Дніпро 

 

1 
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7. 

12-14 жовтня 2018 р., 

Наукова конференція «Жінка за межами звичайного: Клара 

Шуман, Фанні Мендельсон, Марія Шимановська…»,  

м. Харків 

 

1 

 

 

1. 

Круглі столи 

 

24 квітня 2018 р., 

Круглий стіл «Мандри із Мессіаном у пошуках гармонії (до 

110-річчя О. Мессіана)», м. Харків 

 

 

1 

 

2. 

14 травня 2018 р., 

Міжкафедральний круглий стіл «Правові засади 

функціонування державної мови», м. Харків. 

 

 

6 

 

3. 

23 листопада 2018 р.,  

Міжвузівський круглий стіл «Соціально-антропологічні 

проблеми сучасної цивілізації», м. Харків 

 

1 

 

4. 

27 листопада 2018 р., 

Міжкафедральний круглий стіл «Історія державотворчих 

процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 100-річчя ЗУНР)», 

м. Харків 

 

1 

 

5. 

03 жовтня 2018 р., 

Міжкафедральний круглий стіл «Християнізація Київської 

Русі як фактор становлення та розвитку української 

культури», присвячений 1030-річчю Хрещення Київської Русі, 

м. Харків 

 

11 

 

6. 

30 жовтня 2018 року, 

Міжкафедральний круглий стіл «Українська мова: минуле і 

сучасне», м. Харків 

 

6 

 

2.8. У 2018 р. викладачі кафедри взяли участь у таких зарубіжних 

конференціях:  

1. к. ю. н., доц. Меліхова Ю. А.: 

II Міжнародна науково-практична конференція «Social and Economic Aspects 

of Education in modern Socienty», 18 травня 2018 р., м. Варшава, Польща. 

2. к. ф. н., доц. Стасевська О. А., к. мист., доц. Уманець О. В. 

III Международная научно-практическая конференция «Национальные 

культуры в межкультурной коммуникации», 12-13 апреля 2018 г., г. Минск, 

Беларусь. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

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

обсяг в друк. арк.): 

 

1. Бурова О. К. «Пространство культуры. Философские рефлексии : избр. 

произведения и неопубл. рукописи» / О. К. Бурова. – Харьков: Право, 2018. – 

304 с. – 17,67 друк. арк. 

2. Слюсаренко Т. О. «Бандурне мистецтво в українському культурному 
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просторі (на прикладі бандурного виконавства Слобідського регіону ХХ – поч. 

ХХI ст.)» / Т. О. Слюсаренко. – Харків : Право, 2018. – 216 с. – 8 друк. арк. 

 

Усього: 2 / 25,67 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:  

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

навчальної дисципліни «Українська культура» (для дистанційної форми 

навчання)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81971 від 

04.10.2018 (Лозовой В. О., Сердюк О. В., Стасевська О. А., Уманець О. В.). – 

10,55 друк. арк. 

 

Усього: 1 / 10,55 друк. арк. 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (31/ 22,36). 

– з них: 

3.4.1. За кордоном: (2 / 1,4 друк. арк.): 

1. L. Sidak, O. Shumeyko. An education`s value for development in globalization 

conditions (Значення освіти для розвитку особистості в умовах глобалізації) // 

Міжнародне видання "European Humanities Studies: State & Society", Fundacja im. 

M. Reja, Krakov, Poland, 2017. – 0,8 друк. арк.  

2. Меліхова Ю. А. Деформація морально-правової свідомості суддів України 

// Science Review, RS Global SP. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, 

Poland. – 5 (12), June 2018, Vol. 2. – 89 с., С. 70-78  – 0,6 друк. арк. 

 

3.4.2. У міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science: (1 / 1 ). 

 

Olena Prudnikova and Oleksii Kuznietsov. Security At Information Culture: 

Wouldn’t We Lose Humanity? // Philosophy and Cosmology, Volume 21, 2018. The 

Academic Journal. Kyiv, 2018., p.107-115. – 1 друк. арк. Web of Science. 

 

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

Science) (16 / 12,21 друк. арк.). 

1. Лозовой В. О., Понеділок А. І. Бездуховність як один із факторів 

саморуйнації особистості // Вісник Національного юридичного університету імені 

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

Х. : Право, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 31-42. – 0,7 др. арк.  (Google Scholar, Index 

Copernicus International, Academic Research Index, Information Matrix for the 

Analysis of Journals, EBSCO Publisher, WorldCat, Scientific Indexing Services, 

Science Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor, Cosmos 

Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, «Наукова періодика України» 

та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського та ін.) 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2. Пруднікова О. В. Роль засобів масової комунікації у розвитку 

інформаційної культури вітчизняного соціуму в умовах «гібридної війни» // 

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х. : 

Право, 2018. – № 1 (36). –  182 с. – С. 33-43. – 0,7  друк. арк.   (Google Scholar, 

Index Copernicus International, Academic Research Index, Information Matrix 

for the Analysis of Journals, EBSCO Publisher, WorldCat, Scientific Indexing 

Services, Science Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor, 

Cosmos Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, «Наукова періодика 

України» та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського та ін.). 

3. Бурлука О. В. Актуалізація проблеми самоосвіти особистості в 

інформаційному суспільстві /Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Вип. 50. – 

Харків: ХНПУ, 2018. – С. 107-118. – 1,2 друк. арк. (Ulrichsweb Global Serials 

Direktory, OCLC WorldCard, Open Academic Journals Index (OAJI), Reserch 

Bible, BASE, Index Copernicus, Google Scholar). 

4. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії 

життя /Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Вип. 51. – Харків: ХНПУ, 2018. – 

С.109-121. – 1,2 друк. арк. (Ulrichsweb Global Serials Direktory, OCLC 

WorldCard, Open Academic Journals Index (OAJI), Reserch Bible, BASE, Index 

Copernicus, Google Scholar). 
5. Меліхова Ю. А. Деформація морально-правової свідомості суддів 

України» // Science Review, RS Global SP. z O.O., Scientific Educational Center 

Warsaw, Poland. – 5 (12), June 2018, Vol. 2. – 89 с., С. 70-78 – 0,6 друк. арк.  

(Google Scholar, Index Copernicus, academia.edu) 

6. Меліхова Ю. А. Вплив культури мислення судді на якість його 

внутрішнього переконання» // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. – 

К. : Видавництво «Гілея»», 2018. – Вип. 128 (13). – 424 с., С. 60-68 – 0,5 друк. арк. 

(Index Copernicus; EBSCO Publishing, Inc.; SIS (Scientific Indexing Services); 

InfoBase Index, РІНЦ). 

7. Пивоваров В. М. 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. – 0,77 друк. арк. (Index Copernicus, 

Google Scholar). 

8. Сердюк О. В. Харків'яни і вагнерівський фестиваль у Байройті: культурні 

зв'язки // Часопис Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Науковий журнал. – К., НМАУ імені П. І. Чайковського,  2018. 

–  № 1 (38). – С. 18-29. – 1 друк. арк.  (CiteFactor). 

9. Sidak, O. Shumeyko. An education`s value for development in globalization 

conditions (Значення освіти для розвитку особистості в умовах глобалізації) // 

Міжнародне видання "European Humanities Studies: State & Society", Fundacja im. 

M. Reja, Krakov, Poland, 2017. – 0,8 друк. арк. (Index Copernicus International, 

GoogleAcademy, BazHum, Biblioteka Narodova (Polska).  
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10. Сидак Л. Н. Духовные особенности и свойства бытия личности // 

Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-

Хмельницкий, 2018. – Вып. 9 (41), ч. 2. – 168 с. – С. 85-91. – 0,5 друк. арк. (РИНЦ, 

Google Scholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus).  

11. Скрипчук Г. В. Розвиток державної культурної політики в умовах 

соціально-економічної кризи / Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / 

Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 127 (12). – 

С. 83-85. – 0,5 друк. арк. (Index Copernicus, EBSCO Publishing, Inc., SIS 

(Scientific Indexing Services), InfoBase Index, РІНЦ. 

12. Скрипчук Г. В. Державне регулювання культурної сфери України: курс на 

децентралізацію / Science Review 5 (12) June 2018, Warsaw, Poland, Publisher – RS 

Global Sp. z O.O. – P. 47-51. – 0,5 друк. арк. (Google Scholar, Index Copernicus, 

academia.edu.). 
13. 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. – 0,94 друк. арк.  (Google Scholar, 

Index Copernicus International, Academic Research Index, Information Matrix 

for the Analysis of Journals, EBSCO Publisher, WorldCat, Scientific Indexing 

Services, Science Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor, 

Cosmos Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, «Наукова періодика 

України» та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського та ін.). 

14. Уманець О. В. Аксіологічні колізії в інтерпретації фаустіани в повісті 

«1313» Н. Королевої / О. В. Уманець // Вісник ХДАДМ, 2018, № 1. – С. 88-95. – 

1,05 друк. арк. (Index Copernicus International, РІНЦ). 

15. Уманець О. В. Фаустіанська тематика у творчості І. Муратова / 

О. В. Уманець // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 2018, 

№ 4. – С. 92-97.  – 0,85 друк. арк. (Index Copernicus International, РІНЦ). 

16. Ценко М. Б. Деякі аспекти морального виховання молоді в сучасній 

Україні // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол. : А. П. Гетьман та ін. 

– Х. : Право, 2018. – Вип. 4 (39). – 0,4 друк. арк. (Google Scholar, Index 

Copernicus International, Academic Research Index, Information Matrix for the 

Analysis of Journals, EBSCO Publisher, WorldCat, Scientific Indexing Services, 

Science Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor, Cosmos 

Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, «Наукова періодика України» 

та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського та ін.). 
 

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

(Scopus та Web of Science) – не було. 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 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: 

 
Усього 

друкованої 

продукції 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та 

наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

Міністерства 

освіти 

Навчальні 

посібники, 

конспекти 

лекцій 

Збірн

ики 

норм

ативн

ої 

літер

атури 

Коде

кси, 

коме

нтарі 

Кількість 

друк. арк. 

на одного 

викладача 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

62 / 63,79 2 / 

25,67 

31/ 22,36 29 / 5,21 – 1 / 10,55 – – 3,54 

 

3.6. За минулий рік викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи, 

не було.  

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАФЕДРИ  

 

4.1. 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. 

 

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 
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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. 
 

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 – 16. 

 – докторські – 2. 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

6.1. Усебічне 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. «Українська культура», керівник – доц. Уманець О. В.; 

2. «Мова української юриспруденції», 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 – 151 студ. 

 

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

151 / 10,9 друк. арк.  
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7.3. Наукові статті та тези студентів у співавторстві з викладачами (одиниць / 

друк. арк.) — не друкувалися. 

 

У 2018 році студентка 3-го курсу Інститут підготовки юридичних кадрів для 

СБ України Кожем’яко Тетяна Олегівна стала переможницею ІІІ (фінального) 

етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка і отримала стипендію Президента 

України (науковий керівник – доц. Пивоваров В. М.). 

09 листопада 2018 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. Прудникова О. В., доц. Лисенко О. А., доц. Ценко М. Б.) 

мовно-літературний брейн-ринг, у якому взяли участь студенти 1-го курсу 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України, Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України 

та факультету адвокатури. Переможцями у конкурсі стала команда студентів 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції. 

20 листопада 2018 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 29 студентів, серед яких переможцями стали: 

 

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської і учнівської 

молоді імені Тараса Шевченка  
№ 

пор. 

ПІБ Інститут/факультет Місце Викладач 

1 

Коконос 

Вікторія 

Андріївна 

Інститут прокуратури та 

кримінальної юстиції,  

І курс, V група 

І 

доц. Сідак Л.М. 

2 

Кожем’яко 

Тетяна 

Олегівна 

Інститут підготовки юридичних 

кадрів для СБ України, ІV курс, ІІІ 

група 

ІІ 

доц. Пивоваров В. М. 

3 

Перепелиця 

Марія 

Борисівна 

Інститут підготовки кадрів для 

органів юстиції України, І курс, І 

група 

ІІІ 

доц. Шумейко О.А. 

 

ХІХ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика  
№ 

пор. 
ПІБ Інститут/факультет Місце Викладач 

1 
Дубина Катерина 

Валеріївна 

Інститут прокуратури 

та кримінальної 

юстиції, І курс, 

ІV група 

І доц. Сідак Л.М. 

2 

Луценко 

Аліна 

Павлівна 

Факультет адвокатури, 

І курс, ІV група ІІ доц. Прудникова О.В. 

3 
Пирогов Владислав 

Сергійович 

Факультет адвокатури, 

І курс, І  група 
ІІІ доц. Пивоваров В.М. 
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8. 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. 

– 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 

 

–  к. філол. н., доц. Пивоваров В. М.  

До Дня журналістики України – грамота за активну участь у житті газети та 

за багаторічну плідну співпрацю. 

–  к. ф. н., доц. Стасевська О. А., к. мист., доц. Уманець О. В. 

Почесна грамота за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 

Дня науки в Україні. 

–  к. мист., проф. Трубнікова Л. М. 

Дві почесні грамоти Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого; почесна грамота Національної спілки композиторів України; подяка 

Президента України Леоніда Кучми; почесна знак (орден імені Ярослава Мудрого 

ІІІ ступеня). 

 



 

 

 22 

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,  

- 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 (м. Лондон, Велика Британія); 

 Університет Shokei Gakuin Universiti (Японія); 

 Університет Pibadi (США); 

 Nasha Gazeta (Швейцарія); 

 Консерваторія імені Сергія Рахманінова (м. 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  

«27» листопада 2017 р., протокол № 4. 

 

Зав. кафедри культурології,  

доктор філософських наук, 

професор                                                                                         В. О. Лозовой 

 


