
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 РІК 
     

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Гоцуляк Світлана Леонідівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

історії держави і права України і зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Санітарне законодавство 

зарубіжних країн у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Санітарне законодавство 

зарубіжних країн у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., 2,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). Наукові статті та 

тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Висвітлення основ санітарного законодавства 

зарубіжних країн у кінці ХІХ ст., виявлення схожих та відмінних рис правового 

регулювання санітарної справи в зарубіжних країн протягом ХІХ – на початку ХХ ст.   
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не приймала. 

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

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

правових актів. Не має. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не має. 

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

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не має. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. Не має. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не має. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не має. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. Не має. 

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 (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

Міжнародна наукова конференція: 

- The 12 th International scientific and practical conference «Impact of modernity on science and 

practice», 12-13 April, 2020, Edmonton, Canada. 

Круглий стіл:  

- Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах (до 30-річчя прийняття 

Декларації про державний суверенітет України 1990 року), 3 червня 2020 р., м. Харків.  

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті:  

- Kazak R., Hotsuliak S. Features Of Sanitary Legislation In Ukraine In The Mid-

20th Century: Historical Overview «European Journal of Sustainable Development», 2020. 

Vol. 9 (3). P. 257 – 266. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. 



 

- Древаль Ю., Гоцуляк С., Лінецький Л. Демократична нарада та «Українське питання» 

у вересні 1917 року «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». 2020. № 1 (41). С. 10-

14. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. 

- Гоцуляк С. Л. Правове регулювання санітарної справи на теренах Європи у ХІХ ст. 

«Право та інновації». 2020. Вип. 1 (29). С. 65-70, 0,7 друк. арк. 

- Hotsuliak S. L. Shakh M. Historical-law research of racial discrimination in the U.S. 

territories in the middle of the 19th century «Norwegian Journal of development of the 

International Science», 2020. № 42. Vol. 3. Р. 54-60, (у співавторстві), 0,3 друк. арк. 

Тези: 

- Гоцуляк С. Л. Становлення та розвиток санітарного законодавства на теринах 

Великобританії. «The 12 th International scientific and practical conference «Impact of 

modernity on science and practice», 2020. С. 302–303. 0,3 друк. арк. 

- Древаль Ю., Гоцуляк С. Деякі підходи до вирішення «українського питання» на 

Демократичній нараді (вересень 1917 р.). «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах»(до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет 

України 1990 року): мат. «круглого столу» / НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2020. С. 

44–46, 0,2 друк. арк. 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science.  

- Scopus and Web of Science - Kazak R., Hotsuliak S. Features Of Sanitary Legislation In 

Ukraine In The Mid-20th Century: Historical Overview «European Journal of Sustainable 

Development», 2020. Vol. 9 (3). P. 257 – 266. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. 

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

- Древаль Ю., Гоцуляк С., Лінецький Л. Демократична нарада та «Українське 

питання» у вересні 1917 року «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». 2020. № 1 

(41). С. 10-14. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. - збірник індексується у міжнародній 

наукометрічній базі Index Copernicus International (Республіка Польща).  

- Гоцуляк С. Л. Правове регулювання санітарної справи на теренах Європи у ХІХ ст. 

«Право та інновації». 2020. Вип. 1 (29). С. 65-70, 0,7 друк. арк. - журнал внесено до 

міжнародних бібліотек та баз даних: European Reference Index for the Humanities 

and the Social Sciences – ERIH PLUS, Норвегія, Matrix for the Analysis of Journals 

– MIAR, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Academic Research Index – 

ResearchBib, Index Copernicus (IC), Польща, Scientific Indexing Services (SIS), 

США.   
- Hotsuliak S. L. Shakh M. Historical-law research of racial discrimination in the U.S. 

territories in the middle of the 19th century «Norwegian Journal of development of the 

International Science», 2020. № 42. Vol. 3. Р. 54-60, (у співавторстві), 0,3 друк. арк. - 

збірник індексується у міжнародних наукометрічних базах - Index Copernicus 

International (Республіка Польша), Global Impact Factor, International Scientific 

Indexing.  
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні. 

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

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


 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Подяка Харківської обласної 

організації  Союзу юристів України (8 жовтня 2020 р.). 

 

Склала  

асистентка кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн         С. Л. Гоцуляк 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн  

Протокол №____ від «_____» _________________ 2020 р.  

 

 

Зав. кафедри _______________________________________________ В.Д. Гончаренко 
            (підпис, прізвище) 
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