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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Слюсаренко Тетяна Олександрівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат мистецтвознавства, асистент 

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

процеси в бандурному виконавстві України межі ХХ-ХХI ст. (0,75 друк. арк.). 

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

процеси в бандурному виконавстві України межі ХХ-ХХI ст. (0,75 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального посібника, 

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: вперше в роботі подається порівняльний аналіз 

традиційних та інноваційних бандурних виконавських форм (впровадження нових виконавських 

прийомів гри на бандурі та використання інтернет-технологій з метою популяризації власного 

мистецького продукту). 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – не брала участі 

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

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

актів – не рецензувала 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не працювала 

5.4. 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 

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  

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 являюсь 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення): 

взяла участь у проведенні 4-х конференцій: 

    1. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі : матеріали всеукр. 

наук.- практ конф. (21 берез. 2019 р.) /  НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

     2. Духовна культура України перед викликами часу : тези доп. Учасників II Всеукр. наук.- практ. 

конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.) / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

     3. Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві : матеріали Всеукр. 

нук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. / Нац. Юрид. ун-т Ярослава Мудрого. 

     4. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. Наук.-

практ.конф., 15 листоп.2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

1. Значення саморозвитку особистості для формування бандуриста виконавця вищої академічної 

освіти// Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі : матеріали всеукр. 

наук.- практ конф. (21 берез. 2019 р.) /  НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – С. 62 - 

65. (0,15 др. арк.); 
2. Інноваційні підходи в бандурному виконавстві кін. ХХ – ХХI ст. // Духовна культура України 

перед викликами часу : тези доп. Учасників II Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.) 

/ [редкол.:  
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А. П. Гетьман (голова), В.О. Лозовой, О. А. Стасевська, О. В. Уманець]. – Харків : Право, 

2019. – С. 102-105. (0,15 др. арк.); 

3. Духовно-моральні цінності як основа концертного репертуару кобзарів-бандуристів // 

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. / Нац. Юрид. ун-т Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – С. 

191-195. (0,2 др. арк.); 

4. Художня інтерпретація музичного твору як невід’ємна складова саморозвитку особистості в 

підготовці майбутнього фахівця бандуриста // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві : матеріали Міжнар. Наук.-практ.конф., 15 листоп.2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Право, 2019. – С. 375-380. (0,25 др. арк.). 

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

Scopus, Web of Science  - не має 

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

даних – не має 

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

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 на госпрозрахунковій основі – не брала участі 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році  – Почесна грамота «За вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди святкування Дня Університету» (листопад 2019 р.). 

 
 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 5.12.2019 (протокол № 4). 
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Додаток. 
 

№ 

з/п 
Назва виду роботи 

Годи

ни 

15 

Значення саморозвитку особистості для формування бандуриста виконавця вищої 

академічної освіти // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському 

соціумі : матеріали всеукр. наук.- практ конф. (21 берез. 2019 р.) /  НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Право, 2019. – С. 62 - 65. 
Інноваційні підходи в бандурному виконавстві кін. ХХ – ХХI ст. // Духовна культура 

України перед викликами часу : тези доп. Учасників II Всеукр. наук.- практ. конф. 

(м.Харків, 16 квіт. 2019 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман (голова), В.О. Лозовой, О. А. 

Стасевська, О. В. Уманець]. – Харків : Право, 2019. – С. 102 - 105. 

Духовно-моральні цінності як основа концертного репертуару кобзарів-бандуристів // 

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві : матеріали 

Всеукр. нук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. / Нац. Юрид.ун-т Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2019. – С. 191 – 195. 

Художня інтерпретація музичного твору як невід’ємна складова саморозвитку 

особистості в підготовці майбутнього фахівця бандуриста // Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. Наук.-практ.конф., 15 

листоп.2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – С. 375 – 

380. 
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3. Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку української 

культури»  (до 100-річчя створення Української академії наук) : тези доп. студент. наук.-

практ. конф. - Харків : Право, 2019. - 346 с. 

1. Дзюба Я – студентка 1 курсу, 7 групи, факультету адвокатури, «Система 

патріотичного виховання в сучасній Україні» 

2. Якубов Б. - студент 1 курсу, 8 групи, факультету адвокатури, «Освіта та наука в 

Україні: взаємозв’язок темпів їх розвитку з духовно-моральним та соціально-

економічним станом України» 

3. Катріч А. – студентка 1 курсу, 8 групи, факультету адвокатури, «Масова культура 

через призму демократичних та соціальних процесів ХХ ст.» 

4. Безпалько А. -  студентка 1 курсу, 8 групи, факультету адвокатури, «Видатний 

вчений та винахідник Борис Євгенович Патон» 

5. Бойчук М. – студент 1 курс, 8 групи, факультету адвокатури, «Роль Михайла 

Грушевського у розвитку української науки» 

6. Бундур Д. - студент 1 курсу, 8 групи, факультету адвокатури, «Володимир 

Вернадський - великий вчений і перший президент Української академії наук»  

7. Горішна Ю. -  студентка 1 курсу, 5 групи, Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, Видатна постать Михайла Петровича Драгоманова в культурному житті 

української нації  

8. Заєць О. - студент 1 курсу, 8 групи, факультету адвокатури, «Ілля Мєчніков - 

видатний український вчений» 

9. Кригіна Ю. - студентка 1 курсу, 8 групи, факультету адвокатури, «Гуманістичні 

цінності Лесі Українки» 

10. Луценко А. -  студентка 1 курсу, 4 групи, факультету адвокатури, «Реформи Петра 

Могили» 

11. Мартиненко Г. -  студентка 1 курсу, 7 групи, факультету адвокатури, «Діяльність 

Василя-Костянтина Островського» 

12. Махлай Б. -  студентка 1 курсу, 7 групи, факультетут адвокатури, «Наукова і 

публіцистична творчість Михайла Грушевського» 

13.  Остафійчук О. -  студент 1 курсу, 7 групи, факультету адвокатури, «Михайло 

Драгоманов - публіцист, редактор, видавець» 

14. Рудик Г. -  студент 1 курсу, 7 групи, факультету адвокатури, «Внесок науково-

літературної творчості Павла Чубинського у розвиток української культури» 

15.  Савченко А. – студентка 1 курсу, 4 групи,  факультету адвокатури, «Особливості 

діяльності Кирило-Мефодіївського товариства» 

16. Фоміна С. – студентка 1 курсу, 8 групи, факультету адвокатури, «Микола Амосов 

як один з найяскравіших світил української науки» 

17. Хайдуліна Д. -  студентка 1 курсу, 4 групи факультету адвокатури, «Внесок 

митрополита Шептицького у виховання молоді». 

 

Духовна культура України перед викликами часу : тези доп. учасників ІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.) / редкол. : А. П. Гетьман (голова), В. О. Лозовой, 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець. – Харків : Право, 2019. – 282 с. 

1. Богачьов М. Є. – студент 1 курсу, 9 групи, Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України, «Роль творчої діяльності Святослава Вакарчука в українській культурі»; 

2. Кирилова В. С. – студентка 1 курсу, 9 групи, Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України, «Мурал-арт як явище сучасного українського мистецтва»; 

3. Малицький І. Р. – студент 1 курсу, 9 групи, Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України, «Роль сучасних українських митців у світовій культурі»; 

4. Якименко Є. Р. – студентка 1 курсу, 9 групи, Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України, «Внесок Григорія Сковороди у скарбницю української 

культури». 
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