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1. Черкас Марина Євгеніївна 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Види деформації 

правової свідомості», 0,75 друк. арк.. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Види деформації 

правової свідомості», 0, 5 друк. арк.. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2 
4.2.1. 
5. - 8. –  
9. Видавнича діяльність: 

Статті: 
1) Черкас М. Є. Стаття у Електронне наукове видання « Право та інновації» 2018 № 

3//  Правовий менталітет як складова правосвідомості: особливості становлення та 
розвитку в Україні , 0,5 друк.арк. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. - ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – відсутні. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 

держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації – ні. 

20. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача. – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – відсутній. 
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