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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 
 

1.1. Кафедра досліджує наукові проблеми у межах теми цільової комплексної 

програми «Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми 

духовного буття», яка є складовою частиною комплексної цільової програми 

університету «Філософські та культурологічні проблеми духовного життя 

суспільства та розвитку особистості» наукового напрямку “Філософські, 

соціально-правові та культурологічні проблеми розвитку суспільства”.  

 

1.2. Комплексну цільову програму виконували штатні викладачі кафедри в 

кількості 16 осіб, а саме: 

 

1. Лозовой В. О. – д. філос. н., проф., завідувач кафедри (1 посад. окл.) 

 

«Усвідомлений саморозвиток особистості як засіб становлення її 

індивідуальності». – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 5,15 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби становлення й 

розгортання індивідуальності», «Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія», Вип. № 3 (42). – 0,4 друк. арк. (у 

співавт.) 

2. «Індивідуальність людини як результат її усвідомленого саморозвитку, 

«Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів». – 0,35 

друк.арк. 

3. «Людинознавство як джерело пізнання і розвитку лідерства», «Лідер. 

Еліта. Суспільство», № 1. – 0,3 друк. арк. (у співавт.). 

 

Тези: 

1. «Саморозвиток особистості: проблеми теорії і практики», конференція 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі», 21 

березня 2019 р., м. Харків – 0,15 друк. арк. 

2. «Культура України перед викликами інформаційної цивілізації та вільного 

ринку», конференція «Духовна культура України перед викликами часу», 16 

квітня 2019 р., м. Харків – 0,15 друк. арк. 

3. Мораль і право як регулятори діяльності й поведінки соціальних 

суб’єктів», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 30 травня 2019 р., м. Харків – 0,15 друк. арк. 

4. «Розвиток культури Київської Русі за часів Ярослава Мудрого», круглий 

стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект», 24 вересня 2019 р., м. Харків – 0,1 друк. арк. 
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5. «Педагогіка партнерства в науково-педагогічних пошуках академіка І. А. 

Зязюна», конференція «Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його 

соратників та учнів», 22-23 травня 2019 р., м. Харків. – 0,15 друк. арк. 

6. «Саморозвиток особистості як нагальна проблема сучасності», 

конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 15 

листопада 2019 р., м. Харків. – 0,15 друк. арк. 

7. «Етичний кодекс юриста як моральний імператив його професійної і 

громадської діяльності», круглий стіл «Етика правника», 21 листопада 2019 р., м. 

Харків. – 0,1 друк. арк. 

8. «Формування лідерської культури», конференція «Лідери ХХІ століття. 

Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних 

технологій», 26-27 вересня 2019 р., м. Харків. – 0,15 друк. арк. 

 

«Культура України: тезаурус і персоналії», словник. – 3,0 друк. арк. (автор.). 

 

2. Прудникова О. В. – д. філос. н., доц., проф. каф. (0, 5 посад. окл.) 

 

«Детермінанти становлення інформаційної культури в українському 

суспільстві». – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 4,7 друк. арк. 

 

Монографія: 

«Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах», 5 розділ –  

1 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Organicity of the phenomenon of culture as an explication of vitality», 

«Anthropological Measurements of Philosophical Research», №. 16. – 0,7 друк. арк. 

2. «Інформаційна та національна культури українського соціуму: проблеми 

кореляції», «Інформація і право», № 3. – 0,8 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Сучасна інформаційна культура як середовище становлення особистості», 

конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському 

соціумі», 21 березня 2019 р., м. Харків. – 0,3 друк. арк. 

2. «До проблеми ідентичності людини в умовах віртуальної реальності»,  

конференція «Духовна культура України перед викликами часу», 16 квітня 2019 

р., м. Харків. – 0,3 друк. арк. 

3. «Амбівалентність впливу соціокультурних процесів на вітчизняну 

інформаційну культуру», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 р., м. Харків – 0,3 друк. арк. 

4. «Інформаційна культура як чинник саморозвитку особистості», 

конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 15 

листопада 2019 р., м. Харків. – 0,3 друк. арк. 
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«Культура України: тезаурус і персоналії», 2-ге вид. випр. та доповнене, 

словник. – 1 друк. арк. (автор.). 

 

3. Бурлука О. В. – к. філос. н., доцент (0, 5 посад. окл.) 

 

«Самоосвіта особистості в сучасному освітньому просторі» – 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 2,1 друк. арк. 

 

Стаття: 

«Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії життя», «Вісник 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди», Вип. 51. – 1,2 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Ціннісна орієнтованість особистості за допомогою самоосвіти», 

конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві», 30 травня 2019 р., м. Харків – 0,3 друк. арк. 
2. «Актуалізація самоосвітньої компетентності особистості в сучасному 

освітньому просторі», конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному українському соціуму», 21 березня 2019 р., м. Харків – 0,2 друк. арк. 
3. «Мотивуючі чинники самоосвіти особистості», конференція «Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві, 15 листопада 2019 р., м. 

Харків – 0,2 друк. арк. 

 

4. Єрахторіна О. М. – к. філос. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

 

«Біографічні проекти видатних українців як зразки особистісного 

самовдосконалення». – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 1,45 друк. арк. 

 

Статті: 

1. Самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби становлення й 

розгортання індивідуальності», «Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія», № 3 (42). – 0,5 друк. арк. 

2. «Самоосвіта, самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби 

вдосконалення культури спілкування», «Філософія спілкування: філософія, 

психологія, соціальна комунікація», № 11. – 0, 25 друк. арк. 

 

Тези:  
1. «Особистісне самовдосконалення в сучасному українському просторі: 

особливості й шляхи реалізації», конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі», 21 березня 2019 р., м. Харків. – 

0,2 друк. арк. 
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2. «Самовдосконалення особистості в сучасному українському просторі», 

конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 15 

листопада 2019 р. м. Харків. – 0,2 друк. арк. 

3. «Особистість в епоху Постмодерну», конференція «Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі», 21 березня 2019 р., 

м. Харків. – 0,1 друк. арк. (автор.) 

4. «Проблема самовдосконалення особистості в англомовній літературі», 

конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському 

соціумі», 21 березня 2019 р., м. Харків. – 0,1 друк. арк. (автор.) 

5. «Концепції розвитку індивідуума й інновації у сфері освіти», конференція 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі», 

21 березня 2019 р., м. Харків. – 0,1 друк. арк. (автор.) 

 

5. Лисенко О. А. – к. філол. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

 

«Проблеми розвитку правничої лінгвістики». – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 1,15 друк. арк. 

 

Стаття: 

«Іншомовні слова як різновид лексичної інтерференції», «Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», Вип. 7(75). 

– 0,5 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Мовні аспекти професійного розвитку особистості юриста в умовах 

сучасної вищої освіти», конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному українському соціумі», 21 березня 2019 року, м. Харків. – 0,3 друк. арк. 

2. «Актуальні проблеми юридичної лінгвістики», круглий стіл «Гармонія і 

хаос: єдність чи конфлікт», 21 травня 2019 року, м. Харків. – 0,05 друк. арк. 

3. «Роль мови в морально-правовому вихованні студентів», конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 

травня 2019 року, м. Харків. – 0,3 друк. арк. 

 

6. Меліхова Ю. А. – к. ю. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

 

«Проблеми духовного розвитку особистості судді в умовах судової реформи». – 

0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 1,4 друк. арк.  

 

Тези: 

1. «Саморозвиток особистості судді: філософсько-правове осмислення», 

конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському 

соціумі», 21 березня 2019 р., м. Харків – 0,25 друк. арк. 
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2. «Вплив моралі на законотворчість», конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі», 21 березня 2019 р. – 0,2 друк. арк. 

(у співавт.) 

3. «Європейські цінності в структурі українського суспільства та їх місце у 

правовій системі України», конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному українському соціумі, 21 березня 2019 р., м. Харків. – 0,2 друк. арк. ( у 

співавт.) 

4. «Сучасні можливості саморозвитку особистості», конференція «Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 15 листопада 2019 року, м. 

Харків. – 0,2 друк. арк. (у співавт.) 

5. «Когнітивний дисонанс у свідомості особистості: фактор саморуйнації чи 

саморозвитку?», конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві», 15 листопада 2019 року, м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

6. «Патріотизм: у пошуках втраченого змісту», конференція «Філософія у 

сучасному світі», 22-23 листопада 2019 р., м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

7. «Зв'язок мови і правосвідомості у контексті формування національної 

культури», круглий стіл «Гармонія і хаос : єдність чи конфлікт», 21 травня 2019 

р., м. Харків. – 0,05 друк. арк. 

 

7. Пивоваров В. М. – к. філол. н., доцент (0,5 посад. окладу) 

 

«Мовна компетентність як основа професійної діяльності юриста». – 0,75 

друк. арк. 

Опубліковано – 1,3 друк. арк.  

 

Стаття: 

«Вплив літератури на формування компетентностей саморозвитку 

особистості», «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві». – 

0,4 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Мовленнєва компетентність правника відповідно до вимог Національної 

рамки кваліфікації», конференція «Сучасна філологія: теорія та практика», 1 

березня 2019 р., м. Київ. – 0,25 друк. арк. 

2. «Мовленнєва компетентність як умова саморозвитку особистості», 

конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському 

соціумі», 21 березня 2019 р., м. Харків – 0,25 друк. арк. 

3. «Українська мова і культура в реаліях сьогодення», конференція «Духовна 

культура України перед викликами часу», 16 квітня 2019 р., м. Харків. – 0,2 друк. 

арк. 

4. «Комунікативна компетентність у морально-правовому вихованні 

особистості юриста», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 р, м. Харків – 0,2 друк. арк. 
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8. Сердюк О. В. – к. мист., доцент (0,75 посад. окладу) 

 

«Особливості взаємодії елітарної і масової культури в сучасному  музичному 

театрі». – 1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 3,1 друк. арк. 

 

Монографія: 

«Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музичні родини на перехресі 

культур». Розділ ІІІ. – 1,5 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Марія Шимановська як концертуючий композитор епохи романтизму», 

«Аспекти історичного музикознавства. Жінка за межами звичайного», Вип. ХVІI. 

– 0,6 друк. арк. 

2. «Універсалізм української інтелігенції ХІХ століття в світлі сучасних 

концепцій самовиховання», «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

українському соціумі». – 0,4 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Погляди Івана Дзюби на проблеми розвитку сучасної української 

культури», конференція «Духовна культура України перед викликами часу», 16 

квітня 2019 р., м. Харків. – 0,3 друк. арк. 

2. «Ідеї саморозвитку доби романтизму в системі постмодерністського 

мислення», конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві», 15 листопада 2019 р., м. Харків. – 0,3 друк. арк. 

 

9. Сідак Л. М. – к. філос. н., доцент (0, 75 посад. окл./ з вересня 2019 р. 1 

посад. окл.) 

 

«Проблеми саморозвитку і руйнації особистості в сучасному українському 

суспільстві». – 2 друк. арк. 

Опубліковано – 3,5 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Алкоголізм і руйнація особистості як втрата свободи», «Практична 

філософія, № 3.  – 0,7 друк. арк. 

2. «Криза саморозвитку особистості як вияв духовної кризи сучасного 

українського соціуму», «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

українському соціумі». – 0,3 друк. арк. 

3. «Про небезпеки морально-правової аномії для сучасного українського 

суспільства», «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві». – 0,3 друк. арк. 
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4. «Подолання людської особистості: проекція від гуманізму до 

постгуманізму, «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві». – 

0,5 друк. арк. 

5. «Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві», «Практична філософія», № 

3. – 0,25 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Криза саморозвитку особистості як причина екологічних небезпек у 

сучасному світі», конференція «Філософія в сучасному світі», 22-23 листопада 

2019 року, м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

2. «Культура як подолання хаосу», круглий стіл «Гармонія і хаос: єдність чи 

конфлікт», 21 травня 2019 року, м. Харків. – 0,1 друк. арк. 

3. «Причини морально-правової аномії в сучасному суспільстві», круглий 

стіл «Етика правника», 21 листопада 2019 р., м. Харків. – 0,2 друк. арк. 

4. «Морально-правова культура – основа професійної самореалізації 

юриста», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 30 травня 2019 року, м. Харків. – 0,25 друк. арк. (у 

співавт.)  

5. «Мораль і право як головні регулятори суспільних відносин в системі 

національного виховання», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 року, м. Харків. – 0,2 друк. 

арк. (у співавт.) 

6. «Реалізація принципу справедливості у різних галузях права», конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 

травня 2019 року, м. Харків. – 0,2 друк. арк. (у співавт.) 

7. «Значення страждань для саморозвитку особистості», конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 

травня 2019 року, м. Харків. – 0,25 друк. арк. (у співавт.)   

 

10. Стасевська О. А. – к. філос. н., доцент (0,75 посад. окл.) 

 

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

1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 5,3 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Етична складова соціальної місії університету», «Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія», № 4. – 0,45 друк. арк. (у 

співавт.) 

2. «Історична пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого», 

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 
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Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія», 

№ 1. – 1,1 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Human axiological space in the information society», конференція «Культура 

в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства», 21 лютого 

2019, м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

2. «Місія закладів вищої освіти у формуванні історичної культури», 

конференція «Духовна культура України перед викликами часу», 16 квітня 2019 

р., м. Харків. – 0,2 друк. арк. 

3. «Політичний міф як інструмент формування політичної культури 

суспільства», політологічні читання «Політико-правова культура українського 

народу в контексті модерного державотворення», 12 квітня 2019 р., м. Харків. – 

0,1 друк. арк. 

4. «Interdepence of morality and low: the philosophical aspect», конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 

травня 2019 р., м. Харків. – 0,1 друк. арк. (у співавт.) 

5. «Конституційна аксіологія: український вимір», круглий стіл «Український 

конституціоналізм у сучасному вимірі», 24 червня 2019 р., м. Харків. – 0,1 друк. 

арк. 

 

«Культура України: тезаурус і персоналії», 2-ге вид. випр. та доповнене, 

словник. – 3 друк. арк. 

 

11. Уманець О. В. – к. мист., доцент (0,75 посад. окл.) 

 

«Еволюція фаустіани у просторі світової культури». – 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 5,95 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Фаустианская тематика в контексте межкультурной коммуникации», 

«Национальные культуры в межкультурной коммуникации». – 0,45 друк. арк. 

2. «Фаустіанська тематика у творчості І. Сельвінського», «Традиції та новації 

у вищій архітектурно-художній освіті», № 4. – 1,1 друк. арк. 

3. «Етична складова соціальної місії університету», «Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія», № 4 (39). – 0,45 друк. арк. (у 

співавт.) 

 

Тези: 

1. «Аксіологічні орієнтири особистості в контексті транс культури», 

конференція «Культура в процесі духовно-моральнісного розвитку глобального 

суспільства», 21 лютого 2019 р., м. Харків. – 0,25 друк. арк. 
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2. «Problems of educational dialogue   in the context of distance education», 

conference «Modernization of the educational system: world trend and national 

peculiarities», February, 22th, 2019, Kaunas. – 0,2 друк. арк. 

3. «Політичний міф як інструмент формування політичної культури 

суспільства», «Політико-правова культура українського народу в контексті 

модерного державотворення», м. Харків – 0,1 друк. арк. 

4. «Фаустіанська тематика як втілення культурної пам’яті», конференція 

«Духовна культура України перед викликами часу», 16 квітня 2019 р., м. Харків. – 

0,2 друк. арк. 

5. «Interdepence of morality and law: the philosophical aspect», конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 

травня 2019 року, м. Харків – 0,1 друк. арк. (у співавт.)  

6. «Конституційна аксіологія: український вимір», круглий стіл «Український 

конституціоналізм у сучасному вимірі», 30 травня 2019, м. Харків. – 0,1 друк. арк. 

( у співавт.) 

 

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

доповнене, словник – 3 друк. арк.  

 

12. Ценко М. Б. – к. філос. н., доцент (0,25 посад. окл.) 

 

«Моральні та мовно-культурні деформації у сучасному суспільстві та 

алгоритми морального і мовного виховання молоді». – 1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 0,7 друк. арк.  

 

Тези: 

1. «Про моральну відповідальність юристів», конференція «Духовна 

культура України перед викликами часу», 16 квітня 2019 р., м. Харків. – 0,25 

друк. арк. 

2. «Про етичний світогляд майбутніх юристів», конференція «Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 р., 

м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

3. «Вплив освіти на формування духовності майбутніх юристів», конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві»,  

30 травня 2019 р., м. Харків. – 0,2 друк. арк. ( у співавт.). 

 

13. Шумейко О. А. – к. філол. н., доцент (0,75 посад. окл.) 

 

«Проблеми правової та естетичної поведінки в сучасній поезії: лінгвістичний 

аспект» – 1 друк. арк. 

Опубліковано – 1 друк. арк.  

 

Статті:  
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1. «Комічне у саморозвитку особистості», «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві». – 0,3 друк. арк.  

2. «Значення естетичної культури для духовного розвитку та морально-

правового виховання», «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві» – 0,3 друк. арк. 

3. «Значення мови для саморозвитку особистості в сучасному українському 

соціумі», «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському 

суспільстві». – 0,3 друк. арк. 

 

Тези: 

«Явище комічного в українській поезії кінця ХХ ст.», круглий стіл «Гармонія 

і хаос: єдність чи конфлікт», 21травня 2019 р., м. Харків. – 0,1 друк. арк.  

 

14. Скрипчук Г. В. – к. іст. н., асистент (0,5 посад. окл.) 

 

«Державна культурна політика України». – 0,75 друк. арк.  

Опубліковано – 1,1 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Культурна політика очима міжнародних експертів», Premier Publishing 

s.r.o, Vienna, 2019. – 0,35 друк. арк. 

2. «Основні тенденції сучасного рекламного ринку України», – The 

1stInternational scientific and practical conference “Perspectives of world science and 

education” October 2-4, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. http://sci-

conf.com.ua. – 0,5 друк. арк. 

 

Тези: 

«Інноваційні зміни щодо модернізації системи вищої освіти», конференція 

«Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті», 14–15 червня 2019 року, м. Київ. 

– 0,25 друк. арк. 

 

15. Слюсаренко Т. О. – к. мист., асистент (0,5 посад. окладу) 

«Традиційні та інноваційні процеси в бандурному виконавстві України межі ХХ-

ХХI ст.». – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 0,75 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Значення саморозвитку особистості для формування бандуриста 

виконавця вищої академічної освіти», конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі», 21 березня 2019 р., м. Харків. – 

0,15 друк. арк. 

2. «Інноваційні підходи в бандурному виконавстві кін. ХХ – ХХI ст.», 

конференція «Духовна культура України перед викликами часу», 16 квітня 2019 р, 

м. Харків. – 0,15 др. арк. 

http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
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3. «Духовно-моральні цінності як основа концертного репертуару кобзарів-

бандуристів», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 30 травня 2019 р. – 0,2 друк. арк. 

4. «Художня інтерпретація музичного твору як невід’ємна складова 

саморозвитку особистості в підготовці майбутнього фахівця бандуриста», 

конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 15 

листопада 2019 р., м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

 

16. Гізімчук О. О. – асистент (0, 25 посад. окл.) 

 

«Специфіка музичних самоосвітніх практик в історії українського 

музикознавства». – 0,25 друк. арк. 

Опубліковано – 0,6 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Музична самоосвіта як засіб становлення професіоналізму молодих 

співаків», конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

українському», 21 березня 2019 р., м. Харків. – 0,25 друк. арк. 

2. «Морально-психологічний аспект діяльності законодавчої охорони 

авторських прав», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 р., м. Харків. – 0,15 друк. 

арк. 

3. «Самоосвіта та самовдосконалення, як засоби становлення та розгортання 

індивідуальності музиканта», конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві», 15 листопада 2019 р., м. Харків. – 0,2 друк. арк. 

 

1.3. У 2019 р. не було викладачів, які б не виконали НДР. 

1.4. Викладачі, які не мають наукового ступеня – асистент Гізімчук О. О. 

1.5. Діяльності кафедри на госпдоговірних засадах не було. 

1.6. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

Актуальність виконаних досліджень обумовлена тим, що в сучасних 

соціально-культурних умовах морально-правові, естетико-художні проблеми 

духовного буття особистості, а також мовні аспекти правової сфери соціального 

життя в Україні осмислюються по-новому і набувають особливого значення в 

системі формування культури особистості в цілому і правової культури зокрема.  

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що морально-

правові, естетико-художні проблеми духовного буття особистості, а також мовні 

аспекти правової сфери соціального життя в Україні досліджуються в контексті 

нових соціально-культурних реалій та з урахуванням методологічних досягнень 

сучасної гуманітарної науки. Це дало можливість по-новому осмислити 

особливості української культури в процесі її історичного поступу , зокрема, 
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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.  

Практичне значення наукових розробок полягає насамперед у комплексному 

теоретико-методологічному аналізі феномену інформаційної культури та 

особливостей її природи в умовах інформаційного суспільства, аналізі ціннісного 

підґрунтя інформаційної культури суб’єктів віртуальної реальності, а також в 

осмисленні причинного зв’язку між змінами у культурному середовищі, що 

виражаються у певних культурних символах, та кризовими явища в бутті 

особистості і суспільства. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Духовна культура України перед викликами часу», 16 квітня 2019 р., що 

відбулася на кафедрі, закріпила ці та інші наукові висновки.  

Низка досліджень присвячена праву і його культурним модифікаціям. 

Зокрема, здійснено системний аналіз основних проблем морального розвитку 

суддів України в умовах реформи судочинства. Також визначено небезпеки 

морально-правової аномії для сучасного українського суспільства. Досліджено 

моральні деформації, що відбуваються у сучасному суспільстві, проаналізовано 

стан моральної свідомості сучасної молоді, актуалізації проблеми формування 

морального світогляду молодих людей, а також майбутніх юристів, виховання їх 

моральної відповідальності. Ці та інші висновки стали результатом роботи  

Всеукраїнської науково-практичної конференція «Суперечності взаємодії моралі і 

права в сучасному українському суспільстві» (30 травня 2019 р.), організованою 

кафедрою. 

Активно продовжилися філософсько-антропологічні, соціально-філософські 

та етичні дослідження проблем саморозвитку, самовдосконалення, самовиховання 

та руйнації особистості. Зокрема, на прикладі відомих людей показано значущість 

усвідомленого саморозвитку для становлення й самореалізації індивідуальності. 

Доведено, що серед молоді, зокрема студентства, усвідомлений саморозвиток 

(самовиховання, самовдосконалення) не зростає, а має тенденцію зниження. 

Усі ці висновки були висвітлені на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції ««Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському 

соціумі» (21 березня 2019 р.) та Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві» (15 листопада 

2019 р.), які організувала і провела кафедра. 

Викладачі-філологи активно досліджують різні аспекти мови права, 

правничої лінгвістики, юридичної стилістики з метою вдосконалення 

комунікативної компетентності юристів та юридичної техніки, а саме: висвітлено 

питання рівня мовленнєвої компетентності юриста-науковця, запропоновано 

способи підвищення якості мовленнєвої компетентності; досліджено основні 

проблеми розвитку юридичної термінології на сучасному етапі, окреслено шляхи 

її упорядкування, а також проблеми правової та естетичної поведінки в художній 

літературі. 
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1. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. За звітний період кафедра культурології не брала участі у законотворчій 

діяльності, в розробці й обговоренні проектів та інших нормативних актів, у 

проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих 

груп та комісій по розробці законопроектів. 

2.2. Участі у розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму Верховного 

Суду України та ін. кафедра не брала. 

2.3. Науковці кафедри за звітний період не були ні науковими 

консультантами, ні членами робочих груп тощо.  

2.4. Відповіді на запити Верховного Суду України кафедра не готувала. 

2.5. Відповіді на запити Конституційного Суду України кафедра не готувала; 

за звітний період кафедра культурології узагальнень судово-слідчої 

практики, роботи місцевих рад, господарчих організацій, інші соціологічні 

дослідження не проводила; 

доповідні записки практичним органам не подавалися. 

 

Діяльність кафедри з розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

 

2.6. На базі кафедри в 2019 р. проведено: 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

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

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків – організатори: проф. 

Лозовой В.О, доц. Сідак Л.М., доц. Меліхова Ю.А., доц.. Шумейко О.А., проф. 

Прудникова О.В. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі», 21 березня 2019 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. – 

організатори: проф. Лозовой В.О, доц. Сідак Л.М., доц. Меліхова Ю.А., проф. 

Прудникова О.В.  

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України 

перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти»)», 16 квітня 2019 р., 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків – організатори: доц. Стасевська О. А., доц. 

Уманець О. В. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

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

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків – 

організатори: проф. Лозовой В.О, доц. Сідак Л.М., доц. Меліхова Ю.А., доц.. 

Шумейко О.А., проф. Прудникова О.В. 
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5. Круглий стіл «Актуальні аспекти функціонування мови в різних сферах 

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

імені Ярослава Мудрого, м. Харків – організатор доц. Пивоваров В.М., доц. Сідак 

Л.М., доц. Лисенко О.А. 

6. Міжнародний круглий стіл «Етика правника», 21 листопада 2019 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків – 

організатори – проф. Лозовой В.О, доц. Сідак Л.М. 

7. Міжкафедральний круглий стіл «Академічна етика: проблеми 

функціонування в університетському співтоваристві», 17 грудня 2019р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків – 

організатори: проф. Лозовой В.О., доц. Стасевська О. А., доц. Уманець О. В. 

8. Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (До 100-річчя створення Української академії наук), 

квітень-травень 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків – організатори: доц. Бурлука О.В., доц. Меліхова. Ю.А., доц. 

Сердюк О.В., доц. Сідак Л.М., доц. Стасевська О.А., доц. Уманець О.В., доц. 

Ценко М.Б. 

 

1.7. Участь викладачів у конференціях: 

 Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 

викладачі

в 

кафедри, 

які взяли 

участь 

 

 

1. 

Міжнародні 

 

January 11, 2019 

The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of 

the III International Scientific Forum of Scientists "East–West", Vienna 

 

 

1 

 

 

2. October 2-4, 2019 

The 1stInternational scientific and practical conference “Perspectives of world 

science and education” 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan.  

1 

3. 22 лютого 2019 р. 

II Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові 

тенденції та національні особливості», м. Каунас, Литва 

1 

4. 22 травня 2019 р. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І. А. 

Зязюна у працях його соратників та учнів», м. Харків 

1 
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5. 

26 вересня 2019 р., 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лідери ХХІ століття. 

Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних 

технологій», м. Харків 

 

1 

 

 

6. 

15 листопада 2019 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві», м. Харків 

11 

 

7. 

18 жовтня 2019 р.  

Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації», м. Острог. 

 

1 

 

8. 

28 березня 2019 р. 

ХVII Міжнародний науково-теоретичний симпозіум в рамках ХXI 

Міжнародного фестивалю «С. Рахманінов та культура України», м. Харків 

 

 

1 

 

9. 

21 лютого 2019р. 

ІІ Міжнародна наукова електронна конференція «Культура в процесі духовно-

морального розвитку глобального суспільства», м. Харків 

 

2 

 

10. 

5-6 грудня 2019 р. 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів», м. Харків  

 

1 

 

11. 

14–15 червня 2019 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у 

ХХІ столітті», м. Київ 

 

1 

 

 

1. 

Всеукраїнські 

 

21 березня 2019 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі», м. Харків 

 

 

12 

 

2. 

16 квітня 2019 р. 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України 

перед викликами часу», м. Харків 

 

8 

 

 

3. 

30 травня 2019 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії моралі 

і права в сучасному українському суспільстві», м. Харків 

 

 

13 

 

4. 

22 листопада 2019 р. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія в сучасному світі», 

м. Харків. 

 

2 

 

5. 

5-6 грудня 2019 р. 

 IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Екзистенціальна 

суперечливість сучасної людини: альтруїзм, егоїзм, нарцисизм», м. Київ.  

 

1 

 

6. 

 

1 березня 2019 р. 

Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія та 

практика», м. Київ. 

 

1 

 

 

7. 

14 листопада 2019 р. 

 Міжвузівська науково-практична конференція «Ідея університету в сучасній 

філософській думці», присвяченій 80-піччю кафедри філософії і політології 

Харківського національного університету міського господарства імені В. О. 

Бекетова, м. Харків 

 

 

 

1 
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8. 04-05 жовтня 2019 р. 

Наукова конференція «На зламі епох: Митець як рушій культурних пластів» в 

рамках ХХVІ Міжнародного музичного фестивалю «Харківські асамблеї», м. 

Харків 

1 

9. 23 лютого 2019 р. 

Науково-практична конференція «Музика і театр у сучасному науковому 

дискурсі», м. Харків 

1 

10. 12 квітня 2019 р. 

ХХХІІ Харківські політологічні читання «Політико-правова культура 

українського народу в контексті модерного державотворення», м. Харків 

2 

11. 26 листопада 2019 р. 

XXІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього», м. Харків 

1 

 

1. 
Круглі столи 

 

24 вересня 2019 р., 

Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (До 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого), м. 

Харків 

 

 

1 

 

2. 

21 листопада 2019 р. 

 Міжнародний круглий стіл «Етика правника», м. Харків 

3 

 

3. 

21 травня 2019 року  

Круглий стіл «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт», м. Харків 

 

4 

 

4. 

17 жовтня 2019 року  

Круглий стіл «Актуальні аспекти функціонування української мови в різних 

сферах суспільного життя», м. Харків 

6 

 

5. 

24 червня 2019р. 

Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі», м. Харків  

 

 

2 

 

6. 

17 грудня 2019 р. 

 Міжкафедральний круглий стіл «Академічна етика: проблеми функціонування 

в університетському співтоваристві»,  

м. Харків  

. 

 

3 

 

2.8. У 2019 р. викладачі кафедри взяли участь у таких зарубіжних 

конференціях:  

 

1. к. іст. н., ас. Скрипчук Г.В. 

– The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings 

of the III International Scientific Forum of Scientists "East–West", January 11, 2019, 

Vienna, Austria 

– The 1stInternational scientific and practical conference “Perspectives of world 

science and education” 2019) CPN Publishing Group, October 2-4, 2019, Osaka, Japan.  

 

2. к. мист., доц. Уманець О.В.  
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II Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові 

тенденції та національні особливості», 22 лютого 2019 р., м. Каунас, Литва 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.): 

 

1. О.В. Прудникова. Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних 

дискурсах : монографія ; за заг. ред. проф. О. Ю. Панфілова. − Харків: ХІФ 

КНТЕУ, 2019. – 280 с. (розділ 5). – 1 друк. арк. ( у співавторстві). 

2. О.В. Сердюк. Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музичні родини на 

перехресі культур. Колективна монографія / Ред.-упоряд. О.І. Полячок. 

Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2019. – 664 с. – 1,5 друк. арк. ( у 

співавторстві) 

Усього: 2 / 2,5 друк. арк. 

За кордоном монографії не публікувалися. 

3.2. За звітний період підручників не було опубліковано. 

3.3.За звітний період навчальних посібників не було опубліковано. 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (27/ 13,75). 

– з них: 

3.4.1. За кордоном: (5 / 2,2 друк. арк.): 

 

1. Prudnikova O.V., Sydorenko D.B., Yatsenko O.D. Organicity of the 

phenomenon of culture as an explication of vitality. Anthropological Measurements of 

Philosophical Research, No. 16, 2019, p. 46–54. – 0,7 друк. арк. 

2. Umanets O. V. Problems of educational dialogue in the context of distance 

education / O. V. Umanets // II Inernational scientific conference «Modernization of the 

educational system: world trend and national peculiarities» : Conference proceedings, 

February, 22th, 2019. Kaunas : Izdevieciba «Baltija Publishing», 596 p. P. 506-508. – 

0,2 друк. арк. 

3. Уманец О.В. Фаустианская тематика в контексте межкультурной 

коммуникации // Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. 

науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12-13 апреля 

2018 г.) / редкол.: С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. - Минск : Колорград, 2018. – 

504 с. – С. 143-151. – 0, 45 друк. арк. 

4. Скрипчук Г. В. Культурна політика очима міжнародних експертів. – The 

Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III 

International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). Premier 

Publishing s.r.o. Vienna. 2019. – P. 616 – 622. – 0,35 друк. арк.  

5. Скрипчук Г. В. Основні тенденції сучасного рекламного ринку України. – 

The 1stInternational scientific and practical conference “Perspectives of world science 
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and education” October 2-4, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. Pp. 356 

– 368. URL: http://sci-conf.com.ua. – 0,5 друк. арк. 

 

3.4.2. У міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science:(1 / 0,7 ). 

 

Web of Science 

Sydorenko D.B., Yatsenko O.D., Prudnikova O.V. Organicity of the phenomenon 

of culture as an explication of vitality. Anthropological Measurements of Philosophical 

Research, No. 16, 2019, p. 46–54. – 0,7 друк. арк. 

 

3.4.3. У міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) (5 / 3,95 друк. арк.). 

1. Лозовой В.О., Єрахторіна О.М. Самовиховання, самовдосконалення 

особистості як засоби становлення й розгортання індивідуальності // Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

філософія. – Х. : Право, 2019. – Вип. № 3 (42). – С. 81-95. – 0,8 друк. арк. (Google 

Scholar, Index Copernicus International, Academic Research Index, Information Matrix 

for the Analysis of Journals, EBSCO Publisher, WorldCat, Scientific Indexing Services, 

Science Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor, Cosmos Impact 

Factor, Bielefeld Academic Search Engine, «Наукова періодика України» та 

«Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського та ін.) 

2. Лисенко О.А. Іншомовні слова як різновид лексичної інтерференції // 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія  

«Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, жовтень 2019. – Вип. 

7(75). – С. 174-176 – 0, 5 друк. арк. (Index Copernicus ICV, Google Scholar ). 

3. Стасевська О. А., Уманець О.В. Етична складова соціальної місії 

університету // 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 друк. арк. 

(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.) 

4. 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 друк. 

арк. (Google Scholar і таких міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus 

International (Польща), Academic Research Index (Японія), Information Matrix for 

http://sci-conf.com.ua/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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.). 

5. Уманець О.В. Фаустіанська тематика у творчості І. Сельвінського // 

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 2019, № 4. С. – 1,1 друк. 

арк. видання індексується в таких вітчизняних базах даних: «Джерело» та 

«Україніка наукова», в міжнародних наукометричних базах: Російський індекс 

наукового цитування (РІНЦ) та міжнародній наукометричній базі Index 

Copernicus International (Польща). 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus та Web of Science) – не було. 

 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

 
№

 з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання 

сторінки роботи 

Статті 
1     

2     

Статті, прийняті редакцією до друку 
1     

2     

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри: 

 
Усього 

друкованої 

продукції 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

Міністерства 

освіти 

Навчальн

і 

посібник

и, 

конспект

и лекцій 

Збірн

ики 

норм

ативн

ої 

літер

атури 

Кодекси, 

комента

рі 

Кількіст

ь друк. 

арк. 

на 

одного 

виклада

ча 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

88 / 44,16 2 / 2,5 27 / 13,75 58 / 12,1 –  – 1/15,81 2,76 

 

3.6. За минулий рік викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи, 

не було.  

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ КАФЕДРИ  

 

4.1. Доц. Пивоваров В.М. прочитав лекцію суддям місцевих господарських 

судів у Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів на 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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тему «Застосування державної мови в судочинстві»  

Доц. Сідак Л.М. прочитала лекцію нотаріусам Відділення Нотаріальної 

палати України в Харківській області на тему «Професійна етика нотаріуса в 

сучасних умовах». 

4.2. Узагальнення (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися дослідження, 

сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити підготовлені та 

подані практичними органами доповідні записки, вказати на їх практичне 

значення, коротко) кафедрою не проводились. 

4.3. Відповідей на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін. кафедра не надавала.  

4.4. Інша консультативна діяльність кафедрою не проводилася. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

5.1. На кафедрі продовжує активну діяльність наукова школа проф. Лозового 

В. О. «Духовна культура суспільства, розвиток і саморозвиток особистості», у 

якій розробляються важливі проблеми в галузі філософської антропології та 

філософії культури, соціальної філософії, теорії та історії культури.  

До складу наукової школи проф. Лозового В. О. входять: доц. Бурлука О. В., 

доц. Сідак Л. М., доц. Ценко М. Б., доц. Єрахторіна О. М., доц.  Меліхова Ю. А., 

ас. Гізімчук О. О. 

Головними напрямами досліджень є різні аспекти саморозвитку особистості, 

а саме: самовдосконалення, самовиховання, самоосвіта, самореалізація 

особистості тощо у різні історичні епохи та в сучасній Україні. 
 

5.2. Викладачі, які не мають наукового ступеня: ас. Гізімчук О. О. 

 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій:  

– кількість наданих рецензій на кандидатські дисертації – 0. 

– кількість наданих рецензій докторські дисертації – 0. 

 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати: 

 – кандидатські – 10. 

 – докторські – 1. 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

6.1. Усебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації не проводилося. 
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6.2. Семінари-навчання, бесіди, консультації з журналістами друкованих 

засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки журналістами 

правових матеріалів в засобах масової інформації не проводилося. 

6.3. Семінари, курси для працівників, діяльність яких пов’язана із 

застосуванням законодавства та контролем за його виконанням, не проводилися. 

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні, не було. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

  

7.1. НДРС на кафедрі культурології проводилася в двох секціях:  

1. «Українська культура», керівник – доц. О. В. Уманець; 

2. «Мова української юриспруденції», керівник – доц. В. М. Пивоваров. 

Кожна наукова секція складається з окремих проблемних груп, якими керують усі 

викладачі кафедри. 

У цілому НДРС на кафедрі очолює доц. О. В. Сердюк. 

Загальна кількість гуртківців – 299 студ. 
  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 

299 / 32,02 друк. арк.  

(110 / 11,00 друк. арк. – наук. кер. доц. О.В. Бурлука, 8 / 0,96 друк. арк. – наук. 

кер. доц. О.А. Лисенко, 21 / 2,1 друк. арк. – наук. кер. доц. 

Ю. А. Меліхова, 29 / 3,48 друк. арк. – наук. кер. доц. О.В. Сердюк, 9 / 0,99 друк. 

арк. – наук. кер. доц. Л. М. Сідак, 16 / 1,6 друк. арк. – наук. кер. ас. 

Г. В. Скрипчук, 21 / 2,1 друк. арк. – наук. кер. ас. Т. О. Слюсаренко, 26 / 3.12 друк. 

арк. – наук. кер. доц. О. А. Стасевська, 31 / 3,41 друк. арк. – наук. кер. доц. 

М. Б. Ценко, 5 / 0,5 друк. арк. – наук. кер. доц. О. А. Шумейко, 23 / 2,76 друк. 

арк. – наук. кер. доц. О.В. Уманець). 
  

7.3. Наукові статті та тези студентів у співавторстві з викладачами (одиниць / 

друк. арк.): 11 / 1,01 друк. арк. 

3 / 0,3 друк. арк. – наук. кер. доц. О.М. Єрахторіна, 3 / 0,3 друк. арк. – наук. 

кер. доц. Ю. А. Меліхова, 4 / 0,4 друк. арк. – наук. кер. доц. Л. М. Сідак, 1 / 0,1 

друк. арк. – наук. кер. доц. М. Б. Ценко). 

 

14 листопада 2019 року у День української писемності та мови разом з 

науковою бібліотекою було проведено (доц. Пивоваров В. М., доц. Сідак Л. М., 

доц. Шумейко О. А., доц. Прудникова О. В., доц. Єрахторіна О.М., доц. Ценко М. 

Б.) мовно-літературний брейн-ринг, у якому взяли участь студенти 1-го курсу 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України, Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України, 

Військово-юридичний інститут та факультет адвокатури. Переможцями у 

конкурсі стала команда студентів факультету адвокатури. 

25 листопада 2019 року у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого проведено 1-й етап ІХ Міжнародного мовно-літературного 



 

 

 23 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХІХ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У І етапі 

конкурсу взяли участь 39 студентів, серед яких переможцями стали: 

 

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської і учнівської 

молоді імені Тараса Шевченка  

 
№ пор. ПІБ Інститут/факультет Місце Викладач 

1. 

Скрипкін 

Михайло 

Сергійович 

ІПЮК СБУ І 
Пивоваров Василь 

Миколайович 

2. 

Фесенко  

Богдан 

Олександрович 

Факультет адвокатури ІІ 
Прудникова Олена 

Вікторівна 

3. 

Кожем’яко 

Тетяна 

Олегівна 

ІПЮК СБУ ІІІ 
Пивоваров Василь 

Миколайович 

  
  

 

     

     

 

ХІХ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика  

 
№ 

пор. 
ПІБ Інститут/факультет Місце Викладач 

1 
Зінченко  

Анна В’ячеславівна 

ІПКОЮ України 
І 

Шумейко Олена 

Анатоліївна 

2 
Строчкова Наталія 

Юріївна 

ІПКЮ 
ІІ  

Ценко Маргарита 

Борисівна 

3 
Бордзик Володимир 

Ігорович 

ІПЮК для СБУ 
ІІІ 

Пивоваров Василь 

Миколайович 

      

      

  
 

  

  
 

  

7.  

7. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ 

ТА ЗБІРНИКІВ 

 

– д. ф. н., проф. В. О. Лозовой 

1. Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія; 

2. Філософія спілкування. Щоквартальний науковий журнал; 
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3. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 

психологія, педагогіка, соціологія – щоквартальний науково-практичний журнал; 

4. Філософія і сучасність: науково-теоретичний і практичний журнал. 

– к. ф. н., доц. О. В. Бурлука  

Роль науки в розвитку української культури (До 100-річчя створення 

Української академії наук): Тези доповідей студентської науково-практичної 

конференції. – Х.: «Право»,2019. – 344 с. 

– к. ф. н., доц. Л.М. Сідак 
1. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21 берез. 2019 р. / НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків: Право, 2019. – 126 с. – 7, 32 друк. арк. 

2. 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. – 200 с. – 10,6 друк. арк. 

3. 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. – 404 с. – 22,15 друк. арк. 

– к. ф. н., доц. О. А. Стасевська  

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. 

– к. мист., доц. О. В. Уманець 

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

др.арк. 

 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ,СТИПЕНДІЇ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

–  к. філол. н., доц. Пивоваров В. М.  

Подяка департаменту освіти та науки Харківської обласної державної 

адміністрації; 

Переможець конкурсу «Кращі імена Харківщини» в номінації «викладач 

гуманітарних дисциплін». 

– к. філос. н., доц. Сідак Л.М. 
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Лист-подяка від голови Відділення Нотаріальної палати України в 

Харківській області за прочитану лекцію нотаріусам з професійної етики юриста. 

– к. філол. н., доц. Шумейко О.А. 

Почесна грамота за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 

Дня університету. 

– к. мист., ас. Слюсаренко Т.О. 

Почесна грамота «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 

Дня Університету» 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

10.1. У 2019 р. колектив кафедри розвивав та закріплював плідні творчі 

зв’язки з: 

 

Інститутом філософії ім. Григорія Сковороди НАН України 

Інститутом педагогіки НАПН України  

Національним університетом біоресурсів і природокористування України. 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний 

інститут ім.І.Сікорського» НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» 

Національним університетом «Києво-Могилянська академія» 

Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова 

Дніпровським гуманітарним університетом 

Київським університетом імені Бориса Грінченка 

Житомирським державним педагогічним університетом імені І. Франка 

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

Дрогобицьким педагогічним університетом ім. Івана Франка  

Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля  

Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний 

університет» 

Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя 

Одеським національним політехнічним університетом  

Національним університетом «Одеська морська академія» 

Рівненським державним гуманітарним університетом 

Київським національним лінгвістичним університетом 

Київським національним університетом театру, кіно і телебачення ім. І.К. 

Карпенка-Карого  

Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського НАН України,  

Інститутом книгознавства НБУВ  

Київською муніципальною академією естрадного і циркового мистецтв 

Тернопільським національним педагогічним університетом імені 

Володимира Гнатюка 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
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Полтавським національним педагогічним університетом 

Відділом освіти, культури та спорту Виконавчого комітету Мереф’янської 

міської ради 

Львівським національним университетом імені Івана Франка 

Національною музичною академією України імені П. І. Чайковського 

Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна 

Харківським національним університетом будівництва та архітектури 

Харківською державною академією культури 

Харківським національним університетом внутрішніх справ 

Харківським національним університетом мистецтв ім. І.П. Котляревського 

Харківським національним університетом міського господарства ім. О.Г. 

Бекетова 

Харківською медичною академією післядипломної освіти 

Харківським національним університетом повітряних сил ім. Івана Кожедуба  

Харківською державною академією дизайну і мистецтв 

Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 

університет» 

Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди  

Харківським національним технічним університетом сільського господарства 

імені Петра Василенка 

Медичним коледжом Харківської медичної академії післядипломної освіти  

Харківським національним медичним університетом 

Національним фармацевтичним університетом 

Харківською гуманітарно-педагогічною академією  

Харківським гуманітарним університетом «Народна Українська Академія»  

 

10.2. Співробітництво з закордонними організаціями здійснювали: 

 

Доц. Сідак Л.М. 

Department of Humanities, Mykolas Romeris University, Lithuania 

Грузинська академія педагогічних наук  

Сухумський державний університет  

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія  

Міжнародна академія соціально-економічних наук, м. Тбілісі, Грузія 

Міжнародна академія політичного менеджменту, м. Тбілісі, Грузія 

Міжнародна академія юридичних наук, м. Тбілісі, Грузія 

Грузинський технічний університет, м. Тбілісі 

Інститут економіки ім. П. Гугішвілі Тбіліського державного університету ім. 

І. Джавахішвілі  

Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна, Республіка Білорусь 

Білоруський державний університет, м. Мінськ, Республіка Білорусь 

Мінська духовна академія ім. Кирила Туровського 

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумильова, г. Нур-Султан, 

Республіка Казахстан 
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Аркаликський держааний педагогічний інститут ім. И Алтинсарина  

 

Доц. О. В. Сердюк: 

Вагнерівське товариство у м. Харкові у контакті з Всесвітньою асоціацією 

вагнерівських товариств; 

Стипендіальний фонд Вагнерівського фестивалю в Байройті. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри культурології  

«27» листопада 2017 р., протокол № 4. 

 

 

Зав. кафедри культурології,  

доктор філософських наук, 

професор                                                                                         В. О. Лозовой 

 

 


