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1. УМАНЕЦЬ Ольга Віталіївна 

2. Кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри культурології 

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

Аксіологічна динаміка людства в контексті художньої рефлексії – 1,5 

друк. арк. 

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

Аксіологічна динаміка людства в контексті художньої рефлексії – 3,15 

друк. арк. 

4.1.Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.) – наукові статті, тези наукових доповідей, статті у словнику 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Уперше в українському культурологічному знанні висвітлено особливості 

української інтерпретації фаустіани в контексті актуалізації самовизначення 

національних культур за умов транскультурного діалогу. Виявлено 

асинхронність її функціонування щодо європейського варіанту та трактування 

як концептуально комплементарного символу, закріпленого на 

перцептуальному рівні. Обґрунтовано такі риси української фаустіани, як: 

редукція сюжету та концепції, рухливість співвідношення концептів, 

парадоксальність – унаслідок фольклоризації та сміхового модифікування, 

неоднозначність концепту віри, етичну проблематизацію концептів знання та 

самоствердження, плюралістичність образу Фауста та хронотопічну 

полікультурність, що відбиває «накладання» аксіосфер культур у діахронії та 

синхронії та інтенсифікує прогностичний потенціал  фаустіани.  

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

не брала участі 

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 

консультувала 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України: не здійснювала 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень: не проводила 
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6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів: не готувала 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України: не брала участі 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: не здійснювала 

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): не є депутатом. 

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

дату та місце проведення). 

1. ІІ  Міжнародна наукова конференція «Освіта  і  наука  у  мінливому  

світі:  проблеми  та перспективи  розвитку», 27-28  березня  2020  р., м. Дніпро, 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 

2. Национальные культуры в межкультурной коммуникации. V 

Международная научно-практическая конференция, 30 марта – 1 апреля 2020 г., 

Минск, Белорусский государственный университет. 

3. Україна та ЄС: політико-правові перспективи інтеграції. XXXIII 

Харківські політологічні читання, 24 квітня 2020 р., м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківська асоціація 

політологів.  

4. III Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна 

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

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)», 16 квітня, 

2020 р. м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. 

5. Суперечності взаємодії моралі та права в сучасному суспільстві. 

Міжнародна науково-практична конференція, 22 травня 2020 р., м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.   

6. I Міжнародна науково-практична конференція «Філософія в 

сучасному світі», 20-21 листопада 2020 р. м. Харків, НТУ «Харківський 

політехнічний інститут». 

7. Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі 

людської цивілізації. Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 

листопада 2020 р. м. Харків, НТУ «Харківський політехнічний інститут».   

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

1. Фаустіанська тематика в українському художньому просторі. 

Молодий вчений, № 9 (85), 2020 С. 22-29 – 1 друк. арк. 
2. Естетичні пріоритети як маркери образу людини в контексті 

культури постсучасності. Філософія в сучасному світі. Матеріали I 

Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2020 р. / 
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Редкол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Н. С. Корабльова [та ін.], – Харків: 

Друкарня Мадрид, 2020. – С. 262-264. – 0,25 друк. арк. 

3. Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. 

Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. – 

Харків: Право, 2020. – 984 с. (Архетип – С. 73-75; Гедонізм – С. 176-179; 

Глокалізація – С. 186-188; Інсайдер – С. 401-402; Нетократія – С. 584-586; 

Пацифізм – 628-632; Ригідність – С. 757-758; Транскультурація – С. 896-898; 

Хакер – С. 927-929) – 1,4 друк. арк. 

Тези: 

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. зі 

Стасевською О. А.; 0,2 друк. арк. (0,1 друк. арк., авторські). 

2. Політична актуалізація історичної ідентичності / О. А. Стасевська, 

О. В. Уманець //  Україна та ЄС: політико-правові перспективи інтеграції : зб. 

матеріалів XXXIII Харків. політол. читань (м. Харків, 24 квітня 2020 р.). –  

Харків : Право, 2020. -  С.83-87. – 0,2 друк. арк.; (0,1 друк. арк., авторські). 

3. Конфлікт моральних цінностей як фактор соціальної фрустрації  / 

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

сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 22 травня 2020 р. / НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Харків : 

Друкарня Мадрид, 2020. – С. 252-256. 0,2 друк. арк.; (0,1 друк. арк., авторські). 

4. Проблеми комунікації в контексті реформ вищої 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. / [редкол.: А. П. Гетьман 

(голова), В. О. Лозовой, О. В. Уманець, О. А. Стасевська, В. М. Пивоваров]. – 

Харків : Право, 2020. С. 84-86. 0,2 друк. арк. 

Загалом – 3,15 друк. арк.  

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

базах даних Scopus, Web of Science. – не маю публікацій 

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

наукометричних базах даних. 

1. Фаустіанська тематика в українському художньому просторі. 

Молодий вчений, № 9 (85), 2020 С. 22-29 – 1 друк. арк. НБУ ім. В.І. 

Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus 

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

редакційної колегії видання «Духовна культура України перед викликами часу 

(до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого)» : збірка тез доповідей учасників III Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 16 квітня, 2020 р.  м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 12,2 друк. арк. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: не є членом 

спеціалізованої вченої ради 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не була опонентом 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: відгук на автореферат дисертації Смірнової І. В. «Ансамблеве 

письмо в камерно-інструментальних творах для змішаних складів у творчості 

німецьких композиторів кінця ХVІІІ-ХІХ століть», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) за 

спеціальністю 17.00.03 –  музичне мистецтво, 9 червня 2020 р. 

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

стипендії/премії): не була 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: не здійснювала 

співробітництво 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не 

брала участі 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: не 

брала участі 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: не отримувала. 

 

                                                     

 

                                                        ____________________Ольга УМАНЕЦЬ 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  

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


