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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 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 ідентичність як теоретичний конструкт». (1,125 друк. арк.). 

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

«Історична ідентичність як теоретичний конструкт » – 1,4 друк. арк. 

Загалом – 3,15 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: науково-довідкове видання 

(статті у словнику), наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено проблему 

історичної ідентичності в період трансформаційних змін сучасного суспільства, 

проаналізовано зв’язок історичної ідентичності та історичної пам’яті, 

висловлена авторська думка щодо дистинкції означеного конструкту.  

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. 

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: 

1. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. 

Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м. Дніпро. 
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2. V Международная научно-практическая конференция «Национальные 

культуры в межкультурной коммуникации». Минск. 31 марта – 1 апреля 2020 г.   

3. ХХXІІІ Харківські політологічні читання «Україна і ЄС: політико-

правові перспективи інтеграції». Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. Харків, 24 квітня 2020 р. 

4. III Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 

України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого)». Харків, 16 квітня 2020 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві». Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого. Харків, 22 травня 2020 р.  

6. Міжнародна науково-практична  конференція «Духовно-моральнісні 

основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації» Харків, 12-13 

листопада 2020 р. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Філософія в сучасному 

світі». Харків, 20-21 листопада 2020 р.  

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

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

аркушів: 

Статті: 

1. Стасевська О. А. Історична ідентичність як теоретичний конструкт 

соціально-гуманітарного знання / Оксана Анатоліївна Стасевська. // Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Харків : Право, 2020. – № 2 (45) – 2020. 

– № 2. – С. 209-229. – 1,4 друк. арк.  

2. Стасевська О. А. Етичні основи буття людини інформаційного 

суспільства. // Філософія в сучасному світі: Матеріали І Міжнародної науково-

практичної конференції, 20–21 листопада 2020 р. / Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. 

Кіпенський, Н. С. Корабльова Н. С [та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. –

294 с. – укр., англ. та рос. мовами. C. 258-262. – 0,35 друк. арк. 

Науково-довідкове видання: 

1.Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О. 

Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. – Харків: Право, 2020. 

– С. 39-40, 75-76, 182-183, 244-245, 310-312, 520-521, 619-620, 647-648, 758-759, 

936-937.  984 с. (Стасевська О. А. – Альтруїзм; Асиміляція; Гідність людська; 

Гуманізм; Егоїзм, егоцентризм; Меритократія; Охлократія; Плутократія; 

Ригоризм; Цинізм) – 0,9 друк. арк. (авторські).  

Тези наукових доповідей: 

1. Національна система освіти перед викликами часу. / О. А. Стасевська, О. 

В. Уманець // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. 

Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро. 

Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – 354 с. 

С. 206-208. – (у співавт. з Уманець О.В..; 0, 2 друк. арк. (0,1 друк. арк. авторські). 
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2. Стасевська О. А. Статус соціогуманітарних дисциплін за умов 

реформування університетської освіти //Духовна культура України перед 

викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого) : тези доповідей учасників III Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2020 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман (голова), 

В. О. Лозовой, О. В. Уманець, О. А. Стасевська, В. М. Пивоваров]. – Харків : 

Право, 2020. – 210 с. С. 80-83. – 0,2 друк. арк.  

3. Стасевська О. А. Конфлікт моральних цінностей як фактор соціальної 

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

права в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 22 

травня 2020 р. / НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 

– 506 с. С. 252-256. – (у співавт. з Уманець О.В. 0,2 др. арк). 0,1 друк. арк. 

(авторські). 

4. Стасевська О. А. Політична актуалізація історичної ідентичності / 

О. А. Стасевська, О. В. Уманець // Україна і ЄС: політико-правові перспективи 

інтеграції : зб. матеріалів ХХXІІІ Харів. політол. читань (м. Харків, 24 квіт. 2020 

р.). – Харків : Право, 2020. – 226 с. С. 83-87. – (у співавт. з Уманець О.В. 0,2 друк. 

арк.) (0,1 друк. арк.) (авторські). 

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. Історична ідентичність як теоретичний конструкт 

соціально-гуманітарного знання / Оксана Анатоліївна Стасевська. // Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Харків : Право, 2020. – № 2 (45) – 2020. 

– № 2. – С. 209-229. 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: 

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

культурології Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого)»: тези доп. учасників IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квітня 

2020 р.) – Харків : Право, 2020. – 209 с. – 12,2 друк. 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. 

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

 

 

__________________Оксана СТАСЕВСЬКА  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27 листопада 2020 року (протокол № 4). 
 


