
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

(0,75 посад. окл.) 

1. Стасевська Оксана Анатоліївна.  

2. Доцент кафедри культурології, кандидат філософських наук, доцент. 

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

пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого». (1,125 друк. арк.). 

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

«Історична пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого» – 

1.1 др.арк. 

Загалом – 5,3 др. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: науково-практичні видання, наукові 

статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено специфіку історичної 

пам’яті та сучасного соціального міфу як важливих форм інтерпретацій 

минулого, розглянуто їх актуалізацію в умовах суспільних трансформацій, 

проаналізовано їх взаємодію та вплив на систему цінностей суспільства. 

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 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. 
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6.3 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 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) – ні.  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

– ІІ Міжнародна наукова електронна конференція «Культура в процесі духовно-

морального розвитку глобального суспільства». 21 лютого 2019, Харків. 

ХНТУСГ.  

– ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України 

перед викликами часу». – НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, 16 квітня 2019р.  

– ХХХІІ Харківські політологічні читання – Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 12 квітня 2019; 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві» 30 травня 2019 року м. 

Харків.  

– Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі» НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, м. Харків, 24 червня 2019р.  

– Міжвузівський круглий стіл «Актуальні аспекти функціонування української 

мови в різних сферах суспільного життя». Кафедра культурології НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 17 жовтня 2019р 

– Міжкафедральний круглий стіл «Академічна етика: проблеми 

функціонування в університетському співтоваристві». Кафедра культурології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 17 грудня 2019р 

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

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів: 

– Стасевська О. А. Етична складова соціальної місії університету / 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Вісник Національного університету 
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«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія. – № 4 (39), 2018. – Харків, Право. – С. 

143-155. – 0.45 др. арк.  

– Стасевська О. А. Історична пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації 

минулого/ О. А. Стасевська // Вісник Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія. – 2019. – №1. – С. 165–181. – 1,1 др. арк. 

– Stasevska O. Human axiological space in the information society. // Матеріали 

ІІ Міжнародної наукової електронної конференції «Культура в процесі 

духовно-морального розвитку глобального суспільства». – 21 лютого 2019, 

Харків, Україна. – ХНТУСГ – С. 31-36.– 0,25 друк. арк. 

– Стасевська О. А. Місія закладів вищої освіти у формуванні історичної 

культури / О. А. Стасевська // «Духовна культура України перед викликами 

часу»: тези доп. Учасників ІІ Всеукр. наук.-практичної конференція. Харків, 

16 квітня 2019р. – Харків: Право, 2019. – С. 115-118. – 0.2 др.арк.  

– Стасевська О. А. Політичний міф як інструмент формування політичної 

культури суспільства / О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення: 

зб.матеріалів ХХХІІ Харків. Політ. Читань. – Харків, 12 квітня 2019 р. – С. 

106-109. – 0,1 друк. арк.  

– Культура України: тезаурус і персоналії. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене / Л. В. Анучина, О. А. Стасевська, О. В. Уманець та ін.; за ред. 

Л. В. Анучиної, О.  А. Стасевської, О. В. Уманець; [наук. ред. О. В. Лозовой]. 

– 2-ге вид. випр. та доповнене. – Харків: Право, 2019. – 272 с. – 3 др. арк. 

– Стасевська О. А. Interdepence of morality and low: the philosophical aspect / 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець //Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві: тези доповідей учасників Всеукраїнська 

наук.-практ. конференція. Харків, 30 травня 2019 р. – Харків:Право,2019. – 

С.43-46. – 0.1 др.арк.  

– Стасевська О. А. Конституційна аксіологія: український вимір / 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Матеріали круглого столу «Український 
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конституціоналізм у сучасному вимірі» – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019 – С. 

137-139 – 0.1 др. арк. 

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

даних Scopus,Web of Science  – не маю. 

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

наукометричних базах даних. 

– Стасевська О. А. Етична складова соціальної місії університету. / 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія. – № 4 (39), 2018. – Харків, Право. – С. 

143-155. Google Scholar і таких міжнародних наукометричних базах: Index 

Copernicus International (Польща), Academic Research Index (Японія), Information 

Matrix for the Analysis of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher (США), WorldCat 

(США), Scientific Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австралія), 

International Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact Factor 

(Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), а також базах даних 

«Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. 

– Стасевська О. А. Історична пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації 

минулого / О. А. Стасевська. // Вісник Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія. – 2019. – №1. – С. 165–181. Google Scholar і таких 

міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus International (Польща), 

Academic Research Index (Японія), Information Matrix for the Analysis of Journals 

(Іспанія), EBSCO Publisher (США), WorldCat (США), Scientific Indexing Services 

(США), Science Impact Factor (Австралія), International Innovative Journal Impact 

Factor (Індія), Cosmos Impact Factor (Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine 

(Німеччина), а також базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика 

української науки» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 

Член редакційної колегії: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1. «Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. учасників 

II Всеукр. наук. –практ. конф. (м. Харків, 16 квітня 2019 р.) – Харків : 

Право, 2019. – 282 с. – 16, 39 др. арк. 

2. Культура України: тезаурус і персоналії. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене / Л. В. Анучина, О. А. Стасевська, О. В. Уманець та ін.; за ред. 

Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець; наук. ред. О. В. Лозовой. 

– Харків: Право, 2019. – 272 с.– 15.81 др.арк. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не була. 

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 Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору – не брала участі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не маю 

Підпис__________ 

Завідувач кафедри _________________ проф. В.О. Лозовой 

Затверджено на засіданні кафедри культурології протокол №4 від 05.12.2019 р. 
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Додаток  

до звіту з наукової роботи  

доцента кафедри культурології 

Стасевської О. А. за 2019 р. 

 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Стасевська О. А. Етична складова соціальної місії університету / 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – № 4 (39), 2018. 

– Харків, Право. – С. 143-155. – 0.45 др. арк. 

100 

 

Стасевська О. А. Історична пам’ять та соціальний міф як форми 

інтерпретації минулого/ О. А. Стасевська // Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 

Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2019. – 

№1. – С. 165–181. – 1,1 др. арк. 

200 

8 

Наукове редагування словника: Культура України: тезаурус і 

персоналії. Видання 2-ге, виправлене та доповнене / Л. В. Анучина, 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець та ін.; за ред. Л. В. Анучиної, 

О.  А. Стасевської, О. В. Уманець; [наук. ред. О. В. Лозовой]. – 2-ге 

вид. випр. та доповнене. – Харків: Право, 2019. – 272 с. – 3 др.арк. 

загалом 15.81 др.арк. 

118 

10 

 Культура України: тезаурус і персоналії. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене / Л. В. Анучина, О. А. Стасевська, О. В. Уманець та ін.; за 

ред. Л. В. Анучиної, О.  А. Стасевської, О. В. Уманець; [наук. ред. 

О. В. Лозовой]. –  2-ге вид. випр. та доповнене. – Харків: Право, 2019. 

– 272 с. – 3 др. арк. 

150 

14 

Стасевська О. А. Місія закладів вищої освіти у формуванні 

історичної культури / О. А. Стасевська // «Духовна культура 

України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ Всеукр. 

наук.-практичної конф. (м. Харків, 16 квітня 2019р.). – Харків: 

Право, 2019. – 282. С. 115-118. – 0.2 др.арк.  
 

40 

15 

Stasevska O. Human axiological space in the information society. // 

Матеріали ІІ Міжнародної наукової електронної конференції 

«Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального 

суспільства». – 21 лютого 2019, Харків, Україна. – ХНТУСГ – 109с. 

– С. 31-36. – 0,25 друк. арк. 

 

20 

 

 

 

Стасевська О. А. Політичний міф як інструмент формування 

політичної культури суспільства / О. А. Стасевська, О. В. Уманець 

// Політико-правова культура українського народу в контексті 

10 
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модерного державотворення: зб. матеріалів ХХХІІ Харків. Політ. 

Читань (м. Харків, 12 квітня 2019 р. – 212 с. – С. 106-109. – 0,1 

друк. арк.  

 

 

Стасевська О. А. Interdepence of morality and low: the philosophical 

aspect / О. А. Стасевська, О. В. Уманець //Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві: тези 

доповідей учасників Всеукраїнська наук.-практ. конференція 30.05. 

2019 року м. Харків. – Харків:Право, 2019. – С.43-46. – 0.1 др.арк.  

 

10 

 

 

Стасевська О. А. Конституційна аксіологія: український вимір / 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Матеріали круглого столу 

«Український конституціоналізм у сучасному вимірі» – Харків: 

ФОП Бровін О.В., 2019 – С. 137-139 – 0.1 др. арк. 

10 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Бенза А.М. курсант Військово-юридичного факультету, 1 курс, гр 2 

«Шістдесятники – моральні лідери українського народу» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Драшпуль В. М. студентка Слідчо-криміналістичного інституту, 1 

курс, гр 2 « Моральні цінності українського студентства» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Баран Є. В. , студентка Слідчо-криміналістичного інституту, 1 курс, 

гр. 3. «Роль В’ячеслава Чорновола у становленні української 

державності» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Лисяк І. Д., студент Слідчо-криміналістичного інституту, 1 курс, 

 гр. 2 . «Філософія Григорія Сковороди – український культурний 

феномен» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Мозгова М. С. курсант Військово-юридичного факультету, 1 курс, гр. 

1. «Українські народні ігри» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Удовиченко Т. С., студентка Слідчо-криміналістичного інституту 1 

курс, гр. 1 «Трансформація моральних цінностей в сучасному 

суспільстві» 

20 
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ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Городецька Д.С., курсант 1 курс , гр. 2, Військово-юридичного 

факультету «Мова як фактор формування історичної пам’яті» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Алєксєєва А.О.,студентка Слідчо-кримінаслістичного інституту, 1 

курс, гр. 1. «Відеоігри в контекст інформаційної культури молоді» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Калабська І. М. курсант Військово-юридичного факультету, 1 курс, 

гр. 2. «Захист авторського права у сфері кінематографії в Україні» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Свинаренко М. С. студент Слідчо-криміналістичного інституту, 1 

курс, гр. 3. «Національна ідентичність в сучасному світі» 

20 

 

ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура України перед 

викликами часу» (м. Харків, 16 квітня 2019р.). 

Сергієнко А. В. студент Слідчо-криміналістичного інституту, 1 курс, 

гр. 1.  

«Енеїна» І. П. Котляревського як літературний феномен» 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Ахмедова А. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 2.   

«Правова культура майбутнього юриста» 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Гонтаренко А. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 2.  

«Мечников Ілля – «син України, громадянин світу» 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Дядик В. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 2.  

«Агатангел Кримський –унікальна постать в історії української науки»  

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Жорняк К. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 2.  

«Острозька академія –найстаріша науково-освітня установа України» 

20 

 
Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 
20 
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наук) 

Клименко А. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 3  

«Мова у професійній діяльності юриста»  

 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Лагутіна К., Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 2. 

«Катеринославське товариство «Просвіта» як осередок 

національно-культурного відродження України 
 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Федоровська М. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 1. 

«Політика у галузі культури в період Гетьманату П. Скоропадського» 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Генкул Ю. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 2. «Юрій 

Федькович – великий просвітитель українського народу». 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Польшиков Д. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 2.  

«Феофан Прокопович – велична постать доби Просвітництва»  

 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Ванджурак М. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 3 

«Олександра Єфіменко – видатний український історик» 

 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Клапатюк В. Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 3 

«Сучасний стан меценацтва в Україні» 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Шпичко Є., Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 3 

«Актуалність наукової спадщини Михайла Грушевського» 

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 
20 
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наук) 

Тітова В., Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 3. 

«Ю. В.  Кнорозов –геній народжений харківщиною» 

 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Ткаченко Д., Міжнародно-правовий факультет, 1 курс, гр. 2. «Петро 

Могила – великий просвітник українського народу»  

20 

 

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя створення Української академії 

наук) 

Самусєва К. Міжнародно-правовий факультет , 1 курс, 2 гр. «Києво-

Могилянська академія – унікальний загальноосвітній заклад Східної 

Європи» 

20 
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