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1.  Панфілов Олександр Юрійович 

2. Доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології та політології 

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

Актуальні проблеми сучасного українського суспільства», «Актуальні проблеми вищої військової освіти 

України»,  

10,0 друк. арк. 

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

Тема НДР «Актуальні проблеми сучасного українського суспільства», «Актуальні проблеми вищої 

військової освіти України»       

12,9 друк. арк 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального посібника, 

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

Форми впровадження : 1 колективна монографія, 1 підручник, 2 навчальних посібника, 3 статті у 

науково-фахових виданнях, 4 тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

- досліджено різноманітні дискурси соціально-гуманітарної сфери України у філософському, 

соціологічному політологічному, культурологічному аспектах;  

- проаналізовано особливості сучасного українського суспільства, національної ідеї як чинника духовної 

консолідації української держави;  

- розкрито проблеми української освіти  та сучасних мовленевих практик в Україні.  

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

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

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

актів. ---- 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. ----- 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-консультативних радах 

при Верховному Суді та Конституційному Суді України. ---- 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших соціологічних 

досліджень. ---- 

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

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. ----- 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам:  для офіцерів Збройних Сил України 

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

самоврядування, організацій та громадян. ------ 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування (в тому 

числі робочих та дорадчих). ------ 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

8.1. «Актуальні проблеми морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності 

Національної гвардії України: Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, 

проблеми та перспективи. Науково-практична конференціїя 02.04.20 р., Харків; 

8.2. XVI міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору", 15 – 16 квітня 2020 

року, Харків; 

8.3. IV Міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект». 21-22 травня 2020 року, Харків; 

8.4. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційні комунікації в 

умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи». м. Полтава, 25 листопада 2020 р. 

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

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

- Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах. Монографія / за заг. ред. проф. О.Ю. 

Панфілова. Харків : ХІФ КНТЕУ, 2020. 284 с. (2. друк.арк.). 
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- Панфілов О.Ю., Савченко О.О. Парадигмальний вимір сучасного освітнього простору. 

Вісник Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / 

редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків.: Право, 2020. Вип. 3 (46). С. 220-234.  (0,7 друк.арк.). 

- Панфілов О.Ю., Требін М.П. Постмодернізм як методологія сучасних смислових війн. Вісник 

Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А. П. 

Гетьман та ін. Харків: Право , 2020. Вип.1 (44). С. 53-65. (0,7 друк.арк.) 

- Копилов В.О., Панфілов О.Ю. Аксіологічне осмислення освітнього процесу. Гуманітарний часопис. 

2019, Вип. 4. С.6-16. (0,7 друк.арк.) 

- Основи військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у 

Збройних Силах України. Підручник /Ю. Калагін, А. Бабіч, О. Панфілов, Г. Фініні. Харків: ХНУПС, 

2020. 184 с. (5  друк.арк). 

- Воєнна політологія. Навчальний посібник / О. Громико, Р. Михайловський та ін. ; за заг. Ред. О.В. 

Громика, Р.А. Михайловського. Харків: ХНУПС, 2020. 247 с. (1,5 друк.арк.). 

- Релігієзнавство: Основи релігійних вчень. Навчальний посібник / О.Ю. Панфілов, Р.В. Гула, П.В. 

Квіткін та ін. Харків: ХНУПС, 2020. 220 с. (2 друк.арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, Web of 

Science.  

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

-  Панфілов О.Ю., Савченко О.О. Парадигмальний вимір сучасного освітнього простору. Вісник 

Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А. П. 

Гетьман та ін. Харків.: Право, 2020. Вип. 3 (46). С. 220-234.  (0,7 друк.арк.) -Index Copernicus. 

- Панфілов О.Ю., Требін М.П. Постмодернізм як методологія сучасних смислових війн. Вісник 

Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія / редкол.: А. П. 

Гетьман та ін. Харків: Право , 2020. Вип.1 (44). С. 53-65. (0,7 друк.арк.) -Index Copernicus. 

- Копилов В.О., Панфілов О.Ю. Аксіологічне осмислення освітнього процесу. Гуманітарний часопис. 

2019, № 4. С.6-16. (0,7 друк.арк.) -  Index Copernicus. 

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

  Гуманітарний часопис – збірник наукових праць Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 

Жуковського «ХАІ» 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

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

Відгук на автореферат дисертації  Гірліної Наталії Юріївни на тему «Соціально-філософський аналіз 

медіакультурного простору соціалізації», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

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

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

 

              Доктор філос. н., проф.                                                                    О.Ю. Панфілов  

 

 

                Затверджено на засіданні кафедри.  Протокол № 4  від   01.12.2020 р. 

 

             Зав. кафедри д. філос. н., проф.                                                            М.П.Требін  

 

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

