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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: Мовна 

компетентність як основа професійної діяльності юриста, 0,75 друк. арк. 

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

компетентність як основа професійної діяльності юриста, 1,30 друк. арк. 

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

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Вивчено питання мовної 

компетентності, рекомендовано модуси підвищення якості мовленнєвої 

компетентності.  

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних актів – не 

брав. 

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних актів –  не 

брав. 

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

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

нормативно-правових актів – не рецензував. 

5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не консультував. 

5.3. 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. 

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. Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія та 

практика» (1 березня 2019 року), Національна академія СБ України, 2019.  

8.2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціум» (21 березня 2019 року), 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 



8.3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 

України перед викликами часу» (16 квітня 2019 р.). Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. 

8.4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві» (30 травня 2019 року), 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

8.5. Круглий стіл «Актуальні аспекти функціонування мови в різних сферах 

суспільного життя» (17 жовтня 2019 року), Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого. 

8.6. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві» (15 листопада 2019 року), Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друк. арк.  

8.1. Мовленнєва компетентність правника відповідно до вимог Національної 

рамки кваліфікаці: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 

«Сучасна філологія: теорія та практика». Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. С. 256–258. 

(0,25 друк. арк., тези). 

8.2. Мовленнєва компетентність як умова саморозвитку особистості. Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі: матеріали всеукр. 

наук.-практ. конф. (21 бер. 2019 р.)/ НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 

2019. С. 113–117. (0,25 друк. арк., тези). 

8.3. Українська мова і культура в реаліях сьогодення. Духовна культура України 

перед викликами часу: тези доп. учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

16 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 84–87. 

(0,2 друк. арк., тези). 

8.4. Комунікативна компетентність у морально-правовому вихованні особистості 

юриста. Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р./ Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 164–168. (0,2 друк. арк., тези). 

8.5. Вплив літератури на формування компетентностей саморозвитку 

особистості. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листопада 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 361–366. (0,4 друк. арк., стаття) 

9.6. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science – немає.  

9.7. 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.  

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.  

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


18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році  

18.1. Подяка департаменту освіти та науки Харківської обласної державної 

адміністрації; 

Переможець конкурсу «Кращі імена Харківщини» в номінації «викладач 

гуманітарних дисциплін». 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 05.12.2019 (протокол № 4). 

 

 

                                                                                      Підпис ____________________ 

 

 



Додаток 

Перелік видів наукової роботи та норми часу доцента кафедри культурології  

В.М. Пивоварова за 2019 р. 

 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Мовленнєва компетентність правника відповідно до вимог 

Національної рамки кваліфікації: матеріали міжвузівської 

науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та 

практика». Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. С. 256–258.  

40 год. 

2 

Мовленнєва компетентність як умова саморозвитку особистості. 

Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському 

соціумі: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (21 бер. 2019 р.)/ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 113–117.  

40 год. 

3 

Українська мова і культура в реаліях сьогодення. Духовна 

культура України перед викликами часу: тези доп. учасників ІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.). Харків: 

Право, 2019. С. 84–87.  

40 год. 

4 

Комунікативна компетентність у морально-правовому вихованні 

особистості юриста. Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф., 30 трав. 2019 р./ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 164–168.  

40 год. 

5 

8.5. Вплив літератури на формування компетентностей 

саморозвитку особистості. Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 

листопада 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

Харків: Право, 2019. С. 361–366.  

40 год. 

 

  

Усього 

 

 

200 год. 

 


