
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 РІК 

(0,75 посад. окладу) 
 

1. СЕРДЮК Олександр Віталійович 

2. Кандидат мистецтвознавства, доцент 

3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

«Особливості інтерпретації авторського тексту в сучасному  музичному театрі» 

(1,125 друк. арк.) 

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

«Особливості інтерпретації авторського тексту в сучасному музичному театрі» 

(1,75 друк. арк.).  

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.): наукова монографія, стаття, тези наукових доповідей.  

4.2. Наукова новизна НДР полягає в тому, що оперні тексти, насамперед,                

К. Шимановського, інсценовані в музичному театрі ХХ–ХХІ ст., досліджуються 

в контексті постмодерністської театральної естетики та широкому 

культурологічному контексті. 

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

не брав.  

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

брав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не рецензував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не працював. 

5.4. Робота консультантом вищих органів державної влади – не працював.  

6. Зв'язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 

6.2.  Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – не готував. 

6.3.  Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – не брав. 

6.4.  Прочитані лекції практичним працівникам – немає 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян – не готував 

7. Чи Ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих)  – ні 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення):  

1. Взяв участь у роботі Всеукраїнського науково-методичного семінару 

«Культурний простір України в соціально-політичних  і  правових вимірах» як 



організатор і доповідач (доповідь «Проблема вибору «дисциплін за вибором» у 

закладах вищої освіти гуманітарного профілю», НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

27 березня 2020 р.). 

2. Взяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри 

культурології Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого)» (доповідь «До 30-річного ювілею кафедри культурології 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», м. Харків, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 16 квітня 2020 р.). 

3. Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві» (доповідь 

«Сексуальне насильство під час Другої світової  війни в сучасному морально-

правовому вимірі», Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 22 травня 2020 р.). 

4. Взяв участь у роботі ІV всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Ювілейна палітра 2020: до пам’ятних дат видатних українських музичних 

діячів і композиторів» (доповідь «Станіслав Блюменфельд і Україна», Суми, 

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 4 грудня 2020 р.). 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

1. Опублікував: статтю – Кароль Шимановський і мультикультуралізм // 

Аспекти історичного музикознавства: зб. наук. ст. Вип. ХІХ-ХХ / Харків. нац. 

ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського; ред.-упоряд. Л. В. Русакова. – Харків: 

ХНУМ, 2020. – С. 169–180 (1,05 друк. арк.); 

2. Матеріали – До 30-річного ювілею кафедри культурології 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Духовна 

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

практ. конф. (м. Харків, 16 квітня 2020 р.). – Х.: «Право», 2020. – С. 5-8                   

(0,3 друк. арк.). 

3. Матеріали – Сексуальне насильство під час Другої світової  війни в 

сучасному морально-правовому вимірі // Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 травня              

2020 р.) / НЮУ імені Ярослава Мудрого – Х. : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 266 

– 269 (0,4 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science – немає 

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

наукометричних базах даних – немає. 

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні 

11. Зазначити, членом якої спеціалізованої вченої ради ви є: – виконував 

обов’язки члена спеціалізованої вченої ради К 64.871.01 у Харківському 

національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не опонував. 

І3. Підготовка відгуків на автореферати – підготував відгуки на 

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


автореферати кандидатських дисертацій М. М. Смородської «Стиль соул в 

естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої половини ХХ століття» 

(березень, 2020 р.), А. І. Калашникової «Стильові параметри формування 

української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст.» (грудень, 

2020 р.). 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) – не був 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – керував діяльністю 

Вагнерівського товариства у м. Харкові у контакті з Всесвітньою асоціацією 

вагнерівських товариств, стипендіальним фондом Вагнерівського фестивалю в 

Байройті. 

16. Участь у наукових заходах спільно з облдержадміністрацією – не брав 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору – не брав 

18. Які інші відзнаки отримали у звітному році – не отримував    
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