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1. Требін Михайло Петрович. 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної планової наукової роботи: 
Теоретико-методологічне дослідження визначення шляхів мінімізації насилля у сучасному світі, 

2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
Теоретико-методологічне дослідження визначення шляхів мінімізації насилля у сучасному світі, 

10,1 друк. арк. 

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

наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 
Результати НДР-2020 увійшли складовою частиною до енциклопедичного словника «Соціологія права», 

5 наукових статей, 4 тез та тексту лекцій з курсу соціально-політичних студій. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 систематизовано основні підходи до пояснення феномену насилля в сучасному світі; 

 досліджено концептуальні засади та методологію визначення шляхів мінімізації насилля в 

світі, що глобалізується; 

 розкрито  проблеми протидії насиллю як в сучасному світі, так і в Україні; 

 визначено основні шляхи мінімізації насилля в сучасному світі; 

 доведено, що транскультурація є найефективнішим засобом у формуванні толерантного 

ставлення до проблем сучасного суспільства. 

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. 

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. III Всеукр. наук.-практ. конф. «Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри 

культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)» (м. Харків, 16 квіт. 2020 

р.); 

8.2. ХХXІІІ Харків. політол. читання «Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції» (м. Харків, 

24 квіт. 2020 р.); 

8.3. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток основних 

напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (м. Кам’янське, 24-25 червня 2020 року); 

8.4. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Урбаністичні студії: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (м. Дніпро, 25 вересня 2020 р.); 

8.5. ХХІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Харків, 1 груд. 2020 р.). 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
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. (36 статей, 7 друк. арк.); 

Історія української соціологічної думки: навчальна біографічна енциклопедія / За наук. ред. В.М. Пічі 

[В.М. Онищук, Ю.Ф. Пачковський, Н.М. Цимбалюк та ін.]. Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. 336 с. (Авт.: 

С. 133-135, 157-160, 0,5 друк. арк.); 

Требін М.П., Панфілов О.Ю. 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. (0,5 друк. арк.); 

Trebin M.P. Biological terrorism: preparing the essence. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 2 (45). 

С. 116-129. (0,8 друк. арк.); 

Требін М.П. Сецесійні процеси в Європейському Союзі. Україна і ЄС: політико-правові перспективи 

інтеграції : зб. матеріалів ХХXІІІ Харків. політол. читань (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). Харків : Право, 

2020. С. 36-43. (0,5 друк. арк.); 

Требін М.П., Герасіна Л.М. «Злами світосистеми»: глобальні зрушення та гібрідні виклики. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, політологія, 

соціологія. Харків: Право, 2020. Вип. 4 (47). (0,5 друк. арк.); 

Требін М.П. Кримінальна держава як загроза існуванню сучасної цивілізації. Актуальні проблеми сучасної 

філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М.А. Козловець, Н.М. Ковтун, 

О.В. Чаплінська [та ін.]. Київ: КВІЦ, 2020. С. 92-94. (0,1 друк. арк.); 

Требін М.П., Герасіна Л.М. Конфлікт або діалог культур? Витоки і форми ціннісної конфронтації. 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. – С. 9-12. (0,1 друк. арк.); 

Требін М.П., Герасіна Л.М. Контури майбутнього світу: тенденції розвитку сучасної цивілізації. Збірка 

статей і тез доповідей за матеріалами VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» 

(м. Кам’янське, 24-25 червня 2020 року) / відп. за випуск, професор К.Ю. Богомаз. Кам’янське : ДДТУ, 

2020. С. 58-60. (0,1 друк. арк.); 

Требін М.П. Місто як місце бою. Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Дніпро, 25 вересня 2020 р.) / відп. за 

випуск, професор В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2020. С. 94-96. 

(0,1 друк. арк.); 

Требін М.П. Маніпулювання у соціально-політичному дискурсі. Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. матеріалів ХХІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих 

науковців і студентів (м. Харків, 1 груд. 2020 р.). Харків: Право, 2020. (0,6 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. 
Требін М.П., Панфілов О.Ю. 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. (0,5 друк. арк.); 

Trebin M.P. Biological terrorism: preparing the essence. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 2 (45). 

С. 116-129. (0,8 друк. арк.); 

Требін М.П., Герасіна Л.М. «Злами світосистеми»: глобальні зрушення та гібрідні виклики. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, політологія, 

соціологія. Харків: Право, 2020. Вип. 4 (47). (0,5 друк. арк.); 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
10.1. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, 

політологія, соціологія. – заст. голови. 

10.2. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України – член редколегії. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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10.3. збірника матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Україна і ЄС: 

політико-правові перспективи інтеграції :» (ХХXІІІ Харківські політологічні читання). 

10.4. збірника матеріалів XХІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

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

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.                                                                                       М.П.Требін 

 

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

 

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