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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.), 

з листопада 2020 р. – професор кафедри (0,25 посад. окл.) 

 

«Проблеми дезадаптації, маргінальності, девіації та саморуйнації у 

сучасному світі й можливі шляхи їх подолання» – 2 друк. арк.  

Опубліковано – 2,1 друк. арк.  

 

Монографія: 

«Высшая школа Харьковщины: 80-е годы ХХ-начало ХХI века 

(воспоминания, интервью, документы)» – 0,5 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Проблеми саморозвитку особистості в українському освітньому 

просторі»,  «Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія», додаток до 25 т. – 0,6 друк. арк. 

2. «Саморозвиток особистості у філософській рефлексії», «Місто. Культура. 

Цивілізація: Міжнародні студії» – 0,3 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Українська культура перед викликами ХХІ століття», конференція 

«Духовна культура України перед викликами часу», 16 квітня 2020 р., м. Харків – 

0,2 др. арк. 

2. «Леся Українка в українській культурі», конференція «Духовна культура 

України перед викликами часу», 16 квітня 2020 р., м. Харків – 0,15 друк. арк. 

3. «Моральна і правова культура особистості та проблеми їх формування в 

сучасній Україні», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному суспільстві», 22 травня 2020 р., м. Харків – 0,2 друк. арк. 

4. «Передмова», конференція «Друга світова війна у наукових і художніх 

пошуках вчених та митців України (до 75-річчя Перемоги у Другій світовій 

війні)», 14 травня 2020 р., м. Харків – 0,15 друк. арк. 
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2. Прудникова О. В. – д. філос. н., доц., проф. каф. (0, 5 посад. окл.) 

 

«Становлення і розвиток інформаційної культури українського суспільства» 

– 2 друк. арк. 

Опубліковано – 4,1 друк. арк. 

 

Монографія: 

«Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської 

інтеграції» – 0,7 друк. арк.  

 

Словник: 

«Соціологія права: енциклопедичний словник» – 0,2 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Людина інформаційна» у сучасних соціокультурних умовах», 

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

кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого), 16 квітня 2020 р.,                      

м. Харків – 0,25 друк. арк. 

2. «Свобода й відповідальність в аксіосфері морально-правової культури 

суб’єктів віртуального простору», конференція «Суперечності взаємодії моралі і 

права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020р., м. Харків – 0,25 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

«Мова української юриспруденції» – 2,7 друк. арк. 

 

3. Бурлука О. В. – к. філос. н., доцент (0,5 посад. окл., з жовтня 2020 р. – 

0,75 посад. окл.) 

 

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

Опубліковано – 1,6 друк. арк. 

 

Стаття: 

«Формування здатності до самоосвіти особистості в умовах інформатизації 

суспільства», «Вісник Національного університету імені Ярослава Мудрого. 

Спеціальність: Філософія, політологія, соціологія», № 3 (46). – 0,8 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Філософія освіти і філософія знання як теоретичні основи самоосвіти 

особистості», конференція «Філософсько-світоглядні та культурологічні 

контексти неперервної освіти», 29 квітня 2020 р., м. Дніпро – 0,2 друк. арк. 

2. «Самоообразование как условие развитя социокультурного потенциала 

личности», «Проблемы эффективного управления государством», 21 марта 2020, 

г. Тбилиси, Грузия – 0,2 друк. арк. 



4 

 

 

3. «Самообразование личности как значимая составляющая 

профессионального образования», конференция «Проблемы эффективного 

управления государством», 09 ноября 2020 г., г. Тбилиси, Грузия – 0,2 друк. арк. 

4. «Використання інформаційних технологій у процесі самоосвітньої 

діяльності особистості», конференція «Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 р., м. Харків – 0,2 рук. арк. 

 

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

2020 р. – ст. викладач (0,5 посад. окл.) 

 

«Саморозвиток педагога в умовах інформаційної цивілізації» – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 3,4 друк. арк. 

 

Статті:  

1. «Викладач вищої школи як носій загальнолюдських цінностей», 

конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє», 1–2 травня 2020 р., 

м. Київ – 0,3 друк. арк. 

2. «Самовдосконалення особистості як умова формування фахових 

компетенцій викладача вищої школи», конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 р., м. Харків – 0, 4 друк. 

арк.  

 

Навчальний посібник: 

«Мова української юриспруденції» – 2,7 друк. арк. 

 

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

 

«Лексико-семантичні зв’язки  в юридичній термінології» – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 2,7 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

«Мова української юриспруденції» – 2,7 друк. арк. 

 

6. Меліхова Ю. А. – к. ю. н., доцент (0,5 посад. окладу), з листопада 2020 

р. – ст. викладач (0,5 посад. окл.) 

 

«Морально-професійний саморозвиток судді» – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано – 2,85 друк. арк.  

 

Словник: 

«Соціологія права: енциклопедичний словник» – 0,3 друк. арк. 



Статті: 

1. «The relationships between the culture of legal thinking of the judge and the 

culture of legal and morals sense», International scientific journal «PROGRESS», № 1-

2, Тbilissi – 0, 3 друк. арк. 

2. «О значении формирования моральной культуры судьи в системе высшего 

образования», «Проблемы эффективного управления государством», г. Тбилиси, 

Грузия – 0,25 друк. арк. (в соавт.). 

3. «Значение моральной культуры судьи для осуществления 

государственного управления в современных условиях», «Проблемы 

эффективного управления государством», 21 марта 2020 года, г. Тбилиси, Грузия 

– 0, 25 друк. арк. (в соавт.). 

4. «Онтологія концепту «революція» у літературно-публіцистичній 

діяльності Є.П. Кушнарьова» (у співавторстві), «Філософія у сучасному світі – 

0,25 друк. арк. ( у співавт.). 

5. «Ми займаємося справою марною, а тому робимо її серйозно»: 

Екзистенційні роздуми з колегами (до 30-річчя кафедри культурології НЮУ 

імені Ярослава Мудрого)», «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

суспільстві» – 0,25 друк. арк. 

6. «Моральні переконання людини та їх зв'язок з правосвідомістю», 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві – 0,25 друк. арк. 

(у співавт.). 

7. «Традиційне та інноваційне в аксіологічному вимірі сучасної української 

культури», «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз і 

практичний досвід» – 0,25 друк. арк. (у співавт.). 

 

Тези: 

1. «Я так хочу» или «я не могу иначе»: к вопросу о внутреннем убеждении 

судьи», конференция «Проблемы эффективного управления государством», 09 

ноября 2020 г., г. Тбилиси, Грузия – 0,2 друк. арк.  

2. «Жінка зі зброєю: емансипована жіночність чи гендерна девіація?», 

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

кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого, 16 квітня 2020 року, 

м. Харків – 0,2 друк. арк. 

3. «Булінг через призму моралі та права» (у співавторстві), конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 

року, м. Харків – 0,2 друк. арк. 

4. «Від людиноподібної мавпи до людиноподібного робота. Капітуляція 

перед любов’ю», конференція «Людина та штучний інтелект: виміри 

філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської 

публіцистики. Підхід філософської антропології як мета антропології», 21-22 

травня 2020 року, м. Київ – 0,15 друк. арк. 

 

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

2020 р. – в. о. завідувача кафедри (1 посад. окл.) 

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

друк. арк. 

Опубліковано – 4,5 друк. арк.  
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Статті: 

1. «The Influence of Competence Potential of Changes in Higher Education on the 

training of Specialists for Entrepreneurship, «Marketing of Scientific and Research 

Organizations», № 2 – 0,275 друк. арк. ( у співавт.)  

2. «Інноваційні тенденції в застосуванні правописних норм у правосудді», 

«Право і інноваційне суспільство», № 1 (14) – 0,5 друк. арк.  

3. «Феміда і мистецтво слова», «Суперечності взаємодії моралі і права 

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

 

Тези: 

1. «Мовна компетентність випускника ЗВО з права», конференція «25 років 

становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 

справ: славетна історія та горизонти майбутнього», 21–22 лютого 2020 року, 

м. Суми. – 0,2 друк. арк. 

2. «Актуальні напрями змін українського правопису», конференція «Стратегії 

та інновації: актуальні управлінські практики», 17 квітня 2020 року, м. Кривий 

Ріг. – 0,2 друк. арк. 

3. «Врахування інтересів стейкхолдерів для розвитку територіальної 

громади», конференція «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в 

період реформування демократичного суспільства», 15–16 листопада 2019 р., м. 

Кропивницький. – 0,1 друк. арк. 

4. «Український правопис як закон нашого часу», ІІІ 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 – 0,23 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

«Мова української юриспруденції» – 2,7 друк. арк. 

 

8. Сердюк О. В. – к. мист., доцент (0,75 посад. окладу) 

 

«Особливості інтерпретації авторського тексту в сучасному  музичному 

театрі» – 1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 1,75 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Кароль Шимановський і мультикультуралізм», «Аспекти історичного 

музикознавства», Вип. ХІХ – 1,05 друк. арк. 

2. «До 30-річного ювілею кафедри культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого», конференція «Духовна культура України 

перед викликами часу», 16 квітня 2020 р., м. Харків – 0,3 друк. арк. 

3. «Сексуальне насильство під час Другої світової війни в сучасному 

морально-правововому вимірі», конференція «Суперечності взаємодії моралі і 

права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 р., м. Харків – 0,4 друк. арк. 
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9. Сідак Л. М. – к. філос. н., доцент (1 посад. окл.), вересень 2020 р. – 0,75 

посад. окл., з жовтня 2020 р. – 1 посад. окл. 

 

««Людська особистість в умовах глобальних трансформацій суспільства» – 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 7,93 друк. арк.  

 

Словник: 

«Соціологія права: енциклопедичний словник» – 1,75 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Проблемы саморазвития личности на современном этапе развития 

цивилизации», «Прогрес», №1-2, г. Тбилиси – 0,5 друк. арк. 

2. «Саморазвитие и лидерство: апология одной утопии», «Аль-Фараби и 

вопросы модернизации интеллектуальной культуры современного общества», г. 

Алматы – 0,6 друк. арк. 

3. «Роль еліти в подоланні духовної кризи суспільства», «Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві» – 0,3 друк. арк. 

4. «Вплив COVID-19 та інших епідемій на права людини і мораль» ( у 

співавторстві), «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві», 

– 0,3 друк. арк. 

5. «Діалектика мультикультуралізму та монокультуралізму», «Філософія в 

сучасному світі» – 0,28 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Пандемия эгоизма как основа глобальных проблем современности», 

конференция «Проблемы эффективного управления государством», 09 ноября 

2020 года, г. Тбилиси – 0,25 друк. арк. 

2. «Моральные требования к управленческой элите в современном 

обществе», конференция «Проблемы эффективного управления государством», 09 

ноября 2020 года, г. Тбилиси – 0,2 друк. арк. 

3. «Про пандемію як лакмусовий папір моральної кризи в сучасному світі», 

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

кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого)», 16 квітня 2020 р., м. Харків – 0,25 друк. арк. 

4. «Про небезпеки визнання суб’єктності штучного інтелекту», конференція 

«Людина і штучний інтелект: виміри філософської антропології, психоаналізу, 

арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід філософської антропології як 

мета антропології», 21-22 травня 2020 р., м. Київ – 0,25 друк. арк. 

5. «Конфлікт християнських ціннісних орієнтирів і держави: сучасні реалії»,  

конференція «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та 

практичний досвід», 18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль – 0,25 друк. арк. 
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6. «Взаємодія моралі та права як ціннісних регуляторів соціалізації молоді» ( 

у співавторстві), конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

суспільстві», 22 травня 2020 р., м. Харків – 0,25 друк. арк. 

7. «Про динаміку ціннісних орієнтирів в контексті саморозвитку 

особистості», конференція «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і 

соціальний контекст», 9 квітня 2020 року, м. Харків – 0,05 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

«Мова української юриспруденції» – 2,7 друк. арк. 

 

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

 

«Історична ідентичність як теоретичний конструкт» – 1,125 друк. арк. 

Опубліковано – 3,15 друк. арк.  

 

Словник: 

«Соціологія права: енциклопедичний словник» – 0,9 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Історична ідентичність як теоретичний конструкт соціально-

гуманітарного знання», «Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Політологія», №2 (45) – 1,4 друк. арк.  

2. «Етичні основи буття людини інформаційного суспільства», «Філософія в 

сучасному світі» – 0,35друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Національна система освіти перед викликами часу», конференція «Освіта 

і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», 27-28 березня 2020 

р., м. Дніпро – 0, 1 друк. арк. ( у співавт.) 

2. «Статус соціогуманітарних дисциплін за умов реформування 

університетської освіти», конференція «Духовна культура України перед 

викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого», 16 квітня 2020 р., м. Харків – 0,2 друк. 

арк.  

3. «Конфлікт моральних цінностей як фактор соціальної фрустрації», 

конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві», 22 

травня 2020 р., м. Харків – 0,1 друк. арк. ( у співавт.) 

4. «Політична актуалізація історичної», «Україна і ЄС: політико-правові 

перспективи інтеграції», 24 квітня2020 р., м. Харків  – 0,1 друк. арк. (у співавт.) 

 

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

 

«Аксіологічна динаміка людства в контексті художньої рефлексії» – 1,5 друк. 

арк. 
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Опубліковано – 3,15 друк. арк.  

 

Словник: 

«Соціологія права: енциклопедичний словник» – 1,4 друк. арк. 

 

Статті: 

1. «Фаустіанська тематика в українському художньому просторі», «Молодий 

вчений», № 9 (85) – 1 друк. арк. 

2. «Естетичні пріоритети як маркери образу людини в контексті культури 

постсучасності», «Філософія в сучасному світі» – 0, 25 друк. арк.  

 

Тези: 

1. «Національна система освіти перед викликами часу», конференція «Освіта 

і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», 27-28 березня 2020  

р., м. Дніпро – 0,1 друк. арк. ( у співавт.) 

2. «Політична актуалізація історичної ідентичності», конференція «Україна 

та ЄС: політико-правові перспективи інтеграції», 24 квітня 2020 р., м. Харків – 0,1 

друк. арк. ( у співавт.) 

3. «Конфлікт моральних цінностей як фактор соціальної фрустрації», 

конференція «Суперечності взаємодії моралі та права в сучасному суспільстві», 

22 травня 2020 р., м. Харків – 0,1 друк. арк. ( у співавт.) 

4. «Проблеми комунікації в контексті реформ вищої освіти», конференція 

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

культурології Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого)», 16 квітня 2020 р., м. Харків – 0, 2 друк. арк. 

 

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

 

«Моральні та мовні аспекти духовного розвитку сучасної молоді» – 1,125 

друк. арк. 

Опубліковано – 3,2 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Причини моральної полівалентності в сучасному суспільстві», 

«Духовна культура України перед викликами часу» – 0,25 друк. арк. 

2. «Про актуальність морального виховання», «Суперечності взаємодії 

моралі та права в сучасному суспільстві» – 0,25 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

«Мова української юриспруденції» – 2,7 друк. арк. 

 



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

 

««Проблеми правової та естетичної поведінки в українській поезії початку 

ХХІ ст.: лінгвістичний аспект»» – 1 друк. арк. 

Опубліковано – 4,7 друк. арк.  

 

Словник: 

«Соціологія права: енциклопедичний словник» – 0, 5 друк. арк. 

 

Статті:  

1. «Комічне у саморозвитку особистості», конференція «Проблеми 

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

Харків – 0,25 друк. арк.  

2. «Естетична культура та її роль у професійному становленні юриста», 

конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві», 22 травня 2020 р., м. Харків – 0,25 друк. арк. 

3. «О значении формирования моральной культуры судьи в системе высшего 

образования», конференция «Проблемы эффективного управления государством», 

09 ноября 2020, г. Тбилиси (Грузия) – 0,25 друк. арк. (у співавт.) 

4. «Значение моральной культуры для осуществления государственного 

управления в современных условиях», «Проблемы эффективного управления 

государством», 21 марта 2020, г. Тбилиси (Грузия) – 0,25 друк. арк.(у співавт.). 

5. «Традиційне та інноваційне в аксіологічному вимірі сучасної української 

культури», конференція «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний 

аналіз та практичний досвід», 18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль – 0,25 друк. 

арк. (у співавт.) 

6. «Комічне в українській ліриці», конференція “Духовна культура України 

перед викликами часу“, 16 квітня 2020 – 0,25 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

«Мова української юриспруденції» – 2,7 друк. арк. 

 

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

 

«Реформування культурної сфери України – інноваційний розвиток – 1,5 

друк. арк.  

Опубліковано – 2,2 друк. арк.  

 

Статті: 

1. «Розвиток українського телебачення періоду незалежності»”, January 8-

10, 2020, Liverpool, United Kingdom – 0,7 друк. арк. 

2. «Реформування  культурної політики України», «Історія та географія», 

Вип. 57 – 0,65 друк. арк. 

3. «Мовлення на українському телебаченні», conference Eurasian scientific 

congress‖, August 9-11, 2020, Barcelona, Spain – 0,25 друк. арк. 
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4. «Рекламний бізнес на українському телебаченні», conference «Science, 

society, education: topical issues and development prospects», March 16-17, 2020,  

Kharkiv– 0,35 друк. арк. 

5. «Реалії українського розвитку культури сьогодення», конференція 

«Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», 23–24 жовтня 2020 року, м. 

Львів – 0,25 друк. арк. 

 

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

«Проблеми розвитку великих форм в ансамблевому бандурному виконавстві 

України у 21 ст.» – 0,5 друк. арк. 

Опубліковано – 0,2 друк. арк.  

 

Тези: 

«Синтез традиційного та інноваційного в концертно-педагогічній діяльності 

бандуристів Харкова (перші десятиліття XX ст.)», «Духовна культура України 

перед викликами часу» – 0,2 друк. арк. 

 

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

 

«Зміст і спрямованість художньої самоосвіти особистостей в українських 

діаспорах» – 0,25 друк. арк. 

Опубліковано – 0,6 друк. арк. 

 

Тези: 

1. «Естетико-художнє самовдосконалення як імператив творчої діяльності 

оперної співачки Людмили Монастирської», ІІІ 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 – 0,1 друк. арк. 

2. «Сучасне осмислення сутності індивідуалізму та егоїзму», конференція 

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

культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», 

16 квітня 2020 р.,  м. Харків – 0,1 друк. арк. (у співавт.) 

3. «Феномен національної ідентичності та її проблеми в просторі сучасної 

культури», конференція «Духовна культура України перед викликами часу (до 30-

річчя кафедри культурології Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого», 16 квітня 2020 р.,  м. Харків – 0,1 друк. арк. (у  співавт.) 

4. «Роль Івана Франка в розвитку української літератури», конференція 

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

культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», 

16 квітня 2020 р.,  м. Харків – 0,1 друк. арк. (у  співавт.) 

5. «Моральний обов’язок перед нащадками як конституційний принцип 

кримінального законодавства», конференція «Суперечності взаємодії моралі і 
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права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 р., м. Харків –0,1 друк. арк. ( у 

співавт.). 

6. «Роль та підстави застосування моральних засад у цивільному праві 

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

суспільстві», 22 травня 2020 р., м. Харків –0,1 друк. арк. ( у співавт.). 

 

1.3. У 2020 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 у межах 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, 

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.  

 

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 2020 р., що 

відбулася на кафедрі, закріпила ці та інші наукові висновки.  

Низка досліджень присвячена праву і його культурним модифікаціям. 

Досліджено значення моралі і права як основних регуляторів соціальної 

активності в системі сучасних ціннісних орієнтацій особистості і суспільства, а 

також колізії між законодавством і моральними нормами в сучасному світі. 

Визначено особливу роль моралі і права в подоланні духовної кризи суспільства 

та роль морально-правового виховання в системі гуманітарної освіти. Ці та інші 
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висновки стали результатом роботи Міжнародної  науково-практичної 

конференція «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві» (22 

травня 2020 р.), організованою кафедрою. 

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 впорядкування. 

 

1. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

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

діяльності, у розробці й обговоренні проєктів та інших нормативних актів, у 

проведенні правових експертиз проєктів нормативних актів, у роботі робочих 

груп та комісій по розробці законопроєктів. 

2.2. Участі в розробці та обговоренні проєктів 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 2020 р. проведено такі наукові заходи: 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 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. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України 

перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого)», 16 квітня 2019 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків – 

організатори: доц. Стасевська О. А., доц. Уманець О. В. 
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3. Студентська науково-практична конференція: «Друга світова війна у 

наукових і художніх пошуках вчених та митців України», 14 травня 2020 року, 

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 

викладачів 

кафедри, які 

взяли участь 

1 Міжнародні 

 

August 9-11, 2020 

The 8 th International scientific and practical conference –

Eurasian scientific congress‖ Barca Academy Publishing, Barcelona, 

Spain.  

 

 

 

1 

 

2 January 8-10, 2020 

The 5th International scientific and practical conference 

“Scientific achievements of modern society”  Cognum Publishing 

House, Liverpool, United Kingdom. 

1 

 

3. 

21–22 лютого 2020 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «25 років 

становлення Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ: «Славетна історія та горизонти 

майбутнього», м. Суми 

 

1 

 

 

4 

March 16-17, 2020 

The 4th International scientific and practical conference 

“Science, society, education: topical issues and development 

prospects” SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 

 

 

1 

 

 

5 

21 марта 2020 г. 

XXXIII Международная научная конференция «Проблемы 

эффективного управления государством, Грузия, г. Тбилиси 

 

4 

 

6 

27-28 березня 2020 р 

II Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у 

мінливому світі та перспективи розвитку», м. Дніпро 

 

2 

 

 

7 

30 марта-1 апреля 2020 г. 

V Международная научно-практическая конференция 

«Национальные культуры в межкультурной коммуникации», 

Беларусь, г. Минск  

 

 

2 

 

 

8 

2 квітня 2020 р. 

Міжнародна наукова конференція «Ціннісні орієнтири в 

мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст», 

м. Харків 

 

1 



15 

 

 

 

9 

10 квітня 2020 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні 

лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 

м. Острог 

 

 

1 

 

 

10 

17 квітня 2020 р. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії 

та інновації: актуальні управлінські практики», м Кривий Ріг 

 

1 

 

 

11 

 

 

29 квітня 2020 р. 

ІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти 

неперервної освіти», м. Дніпро. 

 

1 

 

12 

1-2 травня 2020 р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні 

науки: історія, сучасність, майбутнє», м.  Київ 

 

1 

 

 

13 

21-22 травня 2020 р. 

VІI Міжнародна науково-практична конференція «Людина 

та штучний інтелект: виміри філософської антропології, 

психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід 

філософської антропології як мета антропології», м. Київ 

 

 

2 

 

 

14 

22 травня 2020 р. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві», 

м. Харків  

 

 

12 

 

 

15 

10 июня 2020 г. 

Республиканская научно-практическая конференция 

(форум) «Алть-Фараби и вопросы модернизации 

интеллектуальной культуры современного общества», г. Алматы, 

Республика Казахстан 

 

 

1 

 

 

16 

19 червня 2020 р. 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісні 

орієнтири в сучасному світі : теоретичний аналіз і практичний 

досвід»,  м. Тернопіль 

 

 

3 

 

 

17 

25 вересня 2020 р. 

IV Міжнародний юридичний форум. Публічна дискусія 

«Людська гідність і гендерна рівність: конституційні 

метаморфози», м. Харків 

 

 

1 

 

18 

16-17 жовтня 2020 р. 

ХХХ Міжнародні людинознавчі філософські читання 

«Гуманізм. Людина. Камо грядеши?», м. Дрогобич 

 

1 

 

19 

23–24 жовтня 2020 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Чинники 

розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», м. Львів 

 

1 

 

20 

9 ноября 2020 г. 

XXXIV Международная научная конференция «Проблемы 

эффективного управления государством, Грузия, Тбилиси  

 

4 

 

21 

12-13 листопада 2020 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-

моральнісні основи та відповідальність особистості у долі 

людської цивілізації», м. Харків 

 

2 
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22. 

20 листопада 2020 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Філософія у 

сучасному світі», м. Харків 

 

4 

23 Всеукраїнські 

16 квітня 2020 р. 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна 

культура України перед викликами часу», м. Харків.  

 

 

11 

 

24 

24 квітня 2020 р. 

XXXIII Харківські політологічні читання «Україна та ЄС: 

політико-правові перспективи інтеграції», м. Харків 

 

2 

 

25. 

4 грудня 2020 р. 

ІV всеукраїнська науково-практична конференція 

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

музичних діячів і композиторів», м. Суми.  

 

 

1 

 

26. 

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Культурний 

простір України в соціально-політичних  і правових вимірах», 27 

березня 2020 р. 

 

1 

 

27. 

2020 р. 

ХІV конференція школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 

«Актуальні проблеми вищої юридичної освіти», м. Харків 

 

 

1 

 

2.8. У 2020 р. 7 викладачів кафедри взяли участь у 5 зарубіжних 

конференціях:  

 

1. XXXIII Международная научная конференция «Проблемы эффективного 

управления государством», 21 марта 2020 года, г. Тбилиси, Грузия –  

доц. Сідак Л.М., доц. Бурлука О.В., доц. Шумейко О. А., 

ст. викл. Меліхова Ю.А. 

2. XXXIV Международная научная конференция «Проблемы эффективного 

управления государством, 9 ноября 2020 года, г. Тбилиси, Грузия – 

доц. Сідак Л.М., доц. Бурлука О.В., доц. Шумейко О. А., 

ст. викл. Меліхова Ю.А. 

3. Республиканская научно-практическая конференция (форум) «Алть-

Фараби и вопросы модернизации интеллектуальной культуры современного 

общества», 10 июня 2020 года, г. Алматы, Республика Казахстан – 

доц. Сідак Л.М. 

4. Национальные культуры в межкультурной коммуникации. 

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

г. Минск – доц. Стасевська О.А., доц. Уманець О.В. 

5. The 8 th International scientific and practical conference ―Eurasian scientific 

congress‖ (August 9-11, 2020), Barcelona, Spain – ас. Скрипчук Г.В. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

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

обсяг в друк. арк.): 
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1. В. А. Лозовой. Изменяется парадигма высшего образования // Высшая 

школа Харьковщины: 80-е годы ХХ – начало ХХI века (воспоминания, интервью, 

документы): Монография / Под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков: Изд-во 

НУА, 2020. – 542 с. – С. 229-240 – 0,5 друк. арк. ( успівав.) 

2. О.В. Прудникова. Політико-правова ментальність українського соціуму в 

умовах європейської інтеграції: монографія / [О.О. Безрук, В.С. Бліхар, Л.М. 

Герасіна та ін.]; за ред. М.П. Требіна. – Харків: Право, 2019. – 744 с. – 0,7 друк. 

арк. 

Усього: 2/1,2 друк. арк. 

 

За кордоном монографії не публікувалися. 

3.2. За звітний період підручників не було опубліковано. 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: 

 

Мова української юриспруденції: навч. посіб. / В. М. Пивоваров, О, М. 

Єрахторіна, О. А. Лисенко та ін. – Харків: Право, 2020. – 330 с. – 19,2 друк. арк. 

Усього: 1/19,2 друк. арк. 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (44/ 16,93). 

– з них: 

3.4.1. За кордоном: (11 / 3,67 друк. арк.): 

 

1. Бурлука Е.В. Самоообразование как условие развитя социокультурного 

потенциала личности / Проблемы эффективного управления государством. 

Материалы XXXIII Международной научной конференции (21.03.2020). Тбилиси: 

Международное издательство «Прогресс», 2020. – С. 72 – 74. – 0,2 друк. арк. 

2. Бурлука Е. В. Самообразование личности как значимая составляющая 

профессионального образования / Проблемы эффективного управления 

государством. Материалы XXXIV Международной научной конференции 

(09.11.2020). Тбилиси: Международное издательство «Прогресс», 2020. – С. 72 – 

74. – 0,2 друк. арк. 

3. Мелихова Ю. А. «Я так хочу» или «я не могу иначе»: к вопросу о 

внутреннем убеждении судьи // Проблемы эффективного управления 

государством : материалы XXXIV Межд. науч. конф. (Грузия, г. Тбилиси, 9 

ноября 2020 года) / Международная академия социально-экономических наук, 

Международная академия политического менеджмента, Международная академия 

юридических наук. – Тбилиси: Международное издательство «Прогресс», 2020. – 

92с. – С. 74-75 – 0,2 друк. арк.  

4. Мелихова Ю. А., Шумейко Е. А. О значении формирования моральной 

культуры судьи в системе высшего образования (в соавторстве) // Проблемы 

эффективного управления государством : материалы XXXIV Межд. науч. конф. 

(Грузия, г. Тбилиси, 9 ноября 2020 года) / Международная академия социально-

экономических наук, Международная академия политического менеджмента, 
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Международная академия юридических наук. – Тбилиси: Международное 

издательство «Прогресс», 2020. – 92с. – С. 72-77 – 0,25 друк. арк. 

5. Мелихова Ю. А., Шумейко Е. А. Значение моральной культуры для 

осуществления государственного управления в современных условиях // ХХХІІІ 

Международная научная конференция “Проблемы эффективного управления 

государством“, 21.03.2020, Международная академія юридических наук, Тбилиси 

(Грузия), 2020, С. 68-72. – 0,25 друк. арк. 

6. Nataliya Vnukova, Svitlana Achkasova, Maryna Us, Vasyl Pyvovarov. The 

Influence of Competence Potential of Changes in Higher Education on the training of 

Specialists for Entrepreneurship Zhurnal: «Marketing of Scientific and Research 

Organizations». № 2. Krakow, Poland – 0,27 друк. арк. 

7. Сидак Л. Проблемы саморазвития личности на современном этапе 

развития цивилизации // Международный научный журнал «Прогрес», №1-2, 

2020.– Тбилиси: Международное издательство ”Прогресс”, 2020. – С. 51-56 – 0,5 

друк. арк. 

8. Сидак Л. Н. Саморазвитие и лидерство: апология одной утопии // 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции 

(форума): «Аль-Фараби и вопросы модернизации интеллектуальной культуры 

современного общества», 10 мая 2020 г. – Алматы: Институт философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК, 2020. – С. 67-71.– 0,6 друк. арк. 

9. Сидак Л. Пандемия эгоизма как основа глобальных проблем 

современности // Материалы ХХХIV Международной научной конференции 

«Проблемы эффективного управления государством», 09 ноября 2020 года. – 

Тбилиси: Международное издательство ”Прогресс”, 2020. – С. 59-61. – 0, 25 друк. 

арк. 

10. Скрипчук Г. В. Розвиток українського телебачення періоду незалежності 

/ The 5th International scientific and practical conference “Scientific achievements of 

modern society” (January 8-10, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United 

Kingdom. 2020. – P. 882-894. – 0,7 друк. арк.  

11. Скрипчук Г. В. Мовлення на українському телебаченні / The 8 th 

International scientific and practical conference – Eurasian scientific congress‖ (August 

9-11, 2020), Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. – P. 244-249. – 0,25 

друк. арк.  

 

3.4.2. У міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science: 

(1/0,5). 

 

Web of Science 

Harmash L., Khalanska N., Nevelska-Hordieieva O., Sidak, L., Yuryeva Z A. 

Losev and Russian Symbolists. Amazonia Investiga. 2019. Vol. 8 № 24.  Р. 493-499 – 

(0,5 друк. арк. авторські) (не увійшла у звіт за 2019 рік). 

 

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


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

Science) (5 / 3,97 друк. арк.). 

1. Бурлука О. В. Формування здатності до самоосвіти особистості в умовах 

інформатизації суспільства //Вісник Національного університету імені Ярослава 

Мудрого. Спеціальність: Філософія, політологія, соціологія: зб.наук.пр. / редкол.: 

О. Г. Данільян та ін.. – Харків: Право, 2020. -  № 3 (46). – С. 145 – 153. – 0,8 

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. 

2. Пивоваров В. М. Інноваційні тенденції в застосуванні правописних норм у 

правосудді. Право і інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2020. № 1 (14). 

URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/ 2020/06/ Pyvovarov 14.pdf – 0,5 друк. 

арк. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) Index 

Copernicus (IC), Польща  Ulrichsweb Global Serials Directory (США) 

«HeinOnline» (США)Academic Research Index – ResearchBib (Японія). Також 

журнал внесений до наукової бази даних польського Міністерства науки і вищої 

освіти – Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща); занесений до Information 

Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія). 

3. Nataliya Vnukova, Svitlana Achkasova, Maryna Us, Vasyl Pyvovarov The 

Influence of Competence Potential of Changes in Higher Education on the training of 

Specialists for Entrepreneurship Zhurnal: «Marketing of Scientific and Research 

Organizations». URL : http://minib.pl/en/archive/ 2020. № 2. – 0,27 друк. арк. 

Польща, м. Краків. (JOURNAL METRICS Index Copernicus Value) Index 

Copernicus J-Gate JournalTOCs 

4. 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. 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. 

5. Уманець О. В. 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 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/


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 2019-2020 роках 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 Sidak 

Ludmila 

Losev and 

Russian Symbolists  

Amazonia Investiga Vol. 8 № 24.  

Р. 493-499 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1  Melikhova 

Yuliia 

Classification of 

violations of the first 

basic logic principle: 

judicial, manipulative 

and comic effects  

 

Revista Inclusiones  

 

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, 

словник

и 

Кількіст

ь друк. 
арк. 

на 

одного 

виклада

ча 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

84 / 48,13 2 / 1,2 42/ 16,63 38/ 6,05 – 1 / 19,2 – 1/5,05 3,0 

 

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 

тему «Застосування нової редакції Українського правопису в судочинстві». 

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. 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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 – 4. 

 – докторські – 0. 

 

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. 

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 у трьох секціях:  

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

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

3. «Етика», керівники – доц. Л. М. Сідак, ст. виклад. Ю. А. Меліхова.  
  

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 – 249 студ. 

 

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

229 / 25,19 друк. арк.  

20 / 2,2 друк. арк. – наук. кер. доц. О. В. Бурлука, 11 / 1,21 друк. арк. – наук. кер. 

ас. О. А. Гізімчук, 10 / 1,1 друк. арк. – наук. кер. доц. О. А. Лисенко, 44 / 4,84 

друк. арк. – наук. кер. ст. виклад. Ю. А. Меліхова, 1 / 0,11 друк. арк. – наук. кер. 

проф. О. В. Прудникова, 48 / 5,28 друк. арк. – наук. кер. доц. О. В. Сердюк, 27 / 

2,97 друк. арк. – наук. кер. доц. Л. М. Сідак, 5 / 0,55 друк. арк. – наук. кер. ас. 

Г. В. Скрипчук, 19 / 2,09 друк. арк. – наук. кер. ас. Т. О. Слюсаренко, 9 / 0.99 друк. 

арк. – наук. кер. доц. О. А. Стасевська, 9 / 0.99 друк. арк. – наук. кер. доц. О. А. 

Шумейко, 27 / 2,97 друк. арк. – наук. кер. доц. О.В. Уманець). 

 

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

друк. арк.): 10 / 1,1 друк. арк. 

4 / 0,5 друк. арк. – наук. кер. ас. О.А. Гізімчук, 4 / 0,6 друк. арк. – наук. кер. 

ст. виклад. Ю. А. Меліхова, 2 / 0,5 друк. арк. – наук. кер. доц. Л. М. Сідак. 

 

11  листопада 2020 року проведено І етап ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

а 13 листопада 2020 року – І етап ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика, у якому взяли участь студенти 1-2 курсів інститутів і 

факультетів університету, у якому взяли участь студенти  

1-2 курсів Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, господарсько-

правового факультету, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, 

Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, 

міжнародно-правового факультету та факультету адвокатури. 

 

ПІДСУМКИ 

проведення І етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Кількість учасників – 33 



Відомості про переможців 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Інститут/факультет 

ПІБ  

викладача 

1 Мацак 

Олександр 

Анатолійович 

Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції (галузь знань 081 «Право» 

напрям підготовки – 6. 030401 

«Правознавство») 

ст. викл. Єрахторіна 

О. М. 

2 Зайцев 

Роман 

Сергійович 

Інститут підготовки юридичних кадрів 

для СБ України 

(галузь знань 081 «Право» 

напрям підготовки – 6. 030401 

«Правознавство») 

доц.  Сідак  

Л. М.  

3 Скрипкін 

Михайло 

Сергійович 

 

Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції (галузь знань 081 «Право» 

напрям підготовки – 6. 030401 

«Правознавство») 

доц.  Пивоваров 

В. М.  

 

ПІДСУМКИ 

проведення І етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика  

Кількість учасників – 47 

Відомості про переможців 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Інститут/факультет 

ПІБ  

викладача 

1 Перкова  

Аліна  

Олексіївна 

Факультет адвокатури(галузь 

знань 081 «Право» 

напрям підготовки – 6. 030401 

«Правознавство») 

Доц.  Сідак Л. М.  

2 Кравчук  

Наталія  

Віталіївна 

Факультет адвокатури (галузь 

знань 081 «Право» 

напрям підготовки – 6. 030401 

«Правознавство») 

Доц.  Сідак Л. М.  

3 Борздико  

Володимир 

Ігорович 

Інститут підготовки юридичних 

кадрів для СБ України 

(галузь знань 081 «Право» 

напрям підготовки – 6. 030401 

«Правознавство») 

Доц. Пивоваров В. М. 

 

7. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ 

ТА ЗБІРНИКІВ 

 

– д. ф. н., проф. В. О. Лозовой 

1. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія»; 

2. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 

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



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

– к.ю.н, ст. викл. Меліхова Ю.А. 

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві: матеріали 

Міжн. наук.-практ. конф., 22 трав. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого. – Харків: Друкарня Мадрид, 20209. – 506 с. – 29,41 друк. арк. 

– к. філол. н, доц. Пивоваров В.М. 

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 др. арк. 

– к. ф. н., доц. Л.М. Сідак 

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві: 

матеріали Міжн. наук.-практ. конф., 22 трав. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020. – 506 с. – 29,41 друк. арк. 

– к. ф. н., доц. О. А. Стасевська  

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 др. арк. 

– к. мист., доц. О. В. Уманець 

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 др. арк. 

 

8. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

к. філол. н., доц. Пивоваров В. М. – диплом переможця ХХІ обласного 

конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

10.1. У 2020 р. колектив кафедри розвивав та закріплював плідні творчі 

зв’язки з: 

Національною академією державного управління при Президентові України 

Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Національним університетом біоресурсів і природокористування України. 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний 

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

Національним університетом «Києво-Могилянська академія» Національним 

університетом «Острозька академія» 

Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова 
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Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

Дніпровським державним університетом внутрішніх справ 

Київським університетом імені Бориса Грінченка 

Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка 

Київським національним торгівельно-економічним університетом 

Житомирським державним педагогічним університетом імені І. Франка 

Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка  

Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля  

Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний 

університет» 

Одеським національним політехнічним університетом  

Одеським державним університетом внутрішніх справ 

Тернопільським національним педагогічним університетом імені 

Володимира Гнатюка 

Комунальним закладом вищої освіти «Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпровської обласної ради 

Львівським державним університетом внутрішніх справ 

Львівським інститутом економіки і туризму 

Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна 

Харківським національним університетом будівництва та архітектури 

Харківською державною академією культури 

Харківською державною академією фізичної культури ХМНО Харківської 

області 

Харківським національним університетом внутрішніх справ 

Харківським національним університетом мистецтв ім. І.П. Котляревського 

Харківським національним університетом міського господарства ім. 

О.Г. Бекетова 

Харківським національним університетом повітряних сил ім. Івана Кожедуба  

Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 

університет» 

Харківським національним педагогічним університетом імені 

Г.С.  Сковороди  

Херсонським факультетом Одеського державного університету внутрішніх 

справ. 

Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний 

університет» 

Маріупольським державним університетом 

Харківським національним медичним університетом 

Харківською гуманітарно-педагогічною академією  

Харківським торгівельно-економічним коледжем Київського національного 

торгівельно-економічного університету 

Державним навчальним закладом «Регіональний механіко-технологічний 

центр професійної освіти Харківської області» 
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10.2. Співробітництво з закордонними організаціями здійснювали: 

 

Доц. Сідак Л. М., доц. Меліхова Ю. А. 

 

Інститутом філософії, політології і релігієзнавства КНМОН Республіка 

Казахстан 

Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі, Грузія  

Міжнародною академією соціально-економічних наук, м. Тбілісі, Грузія 

Міжнародною академією політичного менеджменту, м. Тбілісі, Грузія 

Міжнародною академією юридичних наук, м. Тбілісі, Грузія 

Академією внутрішніх справ Республіки Білорусь, м. Мінськ 

Брестським державним університетом ім. О.С. Пушкіна, Республіка Білорусь 

Білоруським державним університетом, м. Мінськ, Республіка Білорусь 

Євразійським національним університетом ім. Л.М. Гумильова, г. Нур 

Султан, Республіка Казахстан 

 

доц. О. В. Сердюк: 

Вагнерівським товариством у м. Харкові у контакті з Всесвітньою асоціацією 

вагнерівських товариств; 

Стипендіальним фондом Вагнерівського фестивалю в Байройті. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри культурології  
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В. о. завідувача кафедри культурології 

кандидат філологічних наук, 

доцент                                                                             Василь ПИВОВАРОВ 

 

 

 


