
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

за 2019 РІК 

(0,25 посад. окл.) 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові : Ценко Маргаріта  Борисівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філософських 

наук, доцент, доцент кафедри культурології 

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

Моральні та мовно-культурні деформації у сучасному суспільстві та 

алгоритми морального і мовного виховання молоді (1,125 др. арк.) 

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

Моральні та мовні проблеми в практичній комунікативній діяльності 

юристів (0, 7 др. арк.)  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Тези наукових доповідей, розділ навчального посібника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні 

моральних деформацій, що відбуваються у сучасному суспільстві,  аналізі стану 

моральної свідомості сучасної молоді, актуалізації проблеми формування 

морального світогляду молодих людей, а також майбутніх юристів, виховання 

їх моральної відповідальності.  

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

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

брала участі. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів.     Не рецензувала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.     Не була 

консультантом. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не 

була консультантом.  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.    Не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. Не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не брала 

участі. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала. 

6.5. 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 є депутатом. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення): 



1. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 

України перед викликами часу». - Харків, 16 квітня 2019 р. 

2.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві». – Харків, 30 травня 2019 

р.   

9. Видавнича діяльність:  

1. Про моральну відповідальність юристів// Духовна культура України 

перед викликами часу: тези доп. учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 16 квіт. 2019 р.). – Харків: Право, 2019. – С.124-127 (0,25 др.арк). 

2. Про етичний світогляд майбутніх юристів// Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві: матеріали Всеукр. наук-

практ. конф., 30 травня 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків: Право, 2019. – С. 139-143 (0,25 др.арк.). 

3.  Вплив освіти на формування духовності майбутніх юристів // 

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 травня 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 146-149 (0,2 др.арк.) (у співавт.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science . Немає. 

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

наукометричних базах даних . Немає. 

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

членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є членом 

ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була опонентом. 

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 лауреатом чи стипендіатом премій. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  Не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  Не 

брала участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не 

брала участі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Відзнак не 

отримувала. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 05.12.2019 (протокол № 4). 

 

 

Підпис _____________ 

 

 

 

 

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


 

Перелік видів наукової роботи та норми часу доц. кафедри культурології  

Ценко М. Б. за 2019 р. 

 
№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в Україні: 
 

   1. Про моральну відповідальність юристів// Духовна культура 

України перед викликами часу: тези доп. учасників II Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.). – Харків: Право, 2019. – 

С.124-127 (0,25 др.арк). 

2. Про етичний світогляд майбутніх юристів// Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., 30 травня 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 139-143 (0,25 др.арк.). 

3. Вплив освіти на формування духовності майбутніх юристів // 

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 травня 2019 р. / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 

146-149 (0,2 др.арк.) (у співавт.). 
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Керівництво науковою роботою студентів: 

 

Підготовлено та опубліковано 30 тез студентів на конференцію 

(Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 1 курс) 

1. Кужель К. (8 гр.) Волинський геній світового значення. 

2. Точій А. (8 гр.) Києво-Могилянська академія – колиска 

української науки і культури. 

3. Гончаров В. (8 гр.) Роль Миколи Костомарова в культурній 

ідентифікації української нації на прикладі освітнього процесу. 

4. Бойко А. (8 гр.) Микола Маркевич та його внесок у розвиток 

національної культури. 

5. Зайцев В. (9 гр.) Актуальні погляди Ф.Прокоповича на розвиток 

просвітницького процесу в українських землях. 

6. Шевченко А. (6 гр.) Духовно-моральні та соціально-економічні 

засади розвитку освіти і науки в Україні. 

7. Ціцей М. (10 гр.) Загальний дискурс історії України в працях М. 

Грушевського. 

8. Гулаткан С. (7 гр.) Етнологічний екскурс явища мольфарства 

українських Карпат. 

9. Міщенко Ю. (10 гр.) Розвиток української культури в умовах 

євроінтеграції. 

10.  Лопатюк І. (6 гр.) Морально-духовні принципи в розвитку 

української освіти. 

11.  Морозов Я. (10 гр.) Вплив освіти на формування духовності 

студентів. 

12.  Яшарова Д. (9 гр.) Проблема патріотичного виховання молоді в 

сучасних умовах. 
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13.  Шмонько Ю. (8 гр.) Криза гуманітарних наук в сучасному 

просторі. 

14.  Антонян А. (8 гр.) Перший президент Академії наук України.  

15.  Бодейко В. (7 гр.) Василенко Микола Прокопович – видатний 

освітній та політичний діяч епохи Павла Скоропадського. 

16.  Бітлян Д. (6 р.) «Самостійна Україна» - обґрунтування 

української незалежності. 

17.  Борсук І. (7 гр.) Друга світова війна як об’єкт дослідження і 

осмислення в творчості О. Довженка. 

18.  Бугрик А. (10 гр.) Постать Григорія Сковороди як педагога-

новатора. 

19.  Потапова Л. (10 гр.) Постать академіка Дмитра Багалія в 

становленні української історіографії. 

20.  Прохорова А. (8 гр.) Культурно-освітня діяльність Василя 

Костянтина Острозького. 

21.  Правник С. (6 гр.) Михайло Грушевський – титан освіти й 

науки. 

22.  Чадович Є. П.Д. Лодій – видатна постать українського 

просвітництва.  

23. Шпак К. (8 гр.) Вплив Михайла Сергійовича Грушевського на 

розвиток освіти й науки в Україні. 

24.  Фадєєва Д. (12 гр.) Феномен Василя Сухомлинського в українській 

освіті. 

25.  Якимцова О. (12 гр.) Освітня діяльність Василіанського ордену. 

26.  Муставаєва С. (7 гр.) Герменевтика як інтерпретаційна основа 

гуманітарних наук. 

27.  Горлач К. (9 гр.) Національна ідея та доробки Миколи Івановича 

Костомарова. 

28.  Завгородня А. (8 гр.) Життєвий шлях мандрівного філософа 

Григорія Сковороди. 

29.  Крикун К. (7 гр.) Вірменський представник українського 

шістдесятництва. 

30.  Кужель К. (8 гр.) Агатангел Кримський – геній світового значення.  

31.  Кузьменко О. (9 гр.) Засновник Української Академії Наук. 

 

 

Усього: 
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