
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
     

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Гоцуляк Світлана Леонідівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

історії держави і права України та зарубіжних країн 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Вплив епохи революцій на 

санітарно-епідеміологічне забезпечення у ХVIII ст. 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Вплив епохи революцій на 

санітарно-епідеміологічне забезпечення у ХVIII ст. 2,0 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

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

тези наукових доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Висвітлення проблем забезпечення 

санітарних заходів, а також наділення повноваженнями відповідних органів щодо їх 

реалізації.   
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не приймала. 

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

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

правових актів. Не має. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не має. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не має. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не має. 

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

органів. Не має. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не має. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не має. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Не має. 

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 (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

Міжнародна наукова конференція: 

The ІІ International science conference «Issues of practice and science», 27 – 29 September, 

2021, London, Great Britain. 
 

Круглий стіл:  
Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці 

незалежності України та 25-річчя конституції України). 27 травня 2021 р., м. Харків.  

 

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

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті:  

Shygal D., Hotsuliak S. Principios metodológicos de investigación de la historia del desarrollo 

de la legislación sanitaria y epidemiológica en Ucrania. «Justicia», 2021. Vol. 26. Num. 40. 

P. 19–29. (у співавторстві), 0,6 друк. арк. 

Hotsuliak S. The impact of the digital era on Ukrainian culture in modern times «Journal of 

science. Lyon». 2021. № 25. P. 39–42, 0,6 друк. арк. 



 

Рум’янцев В. О., Гоцуляк С. Л. Судоустрій та судочинство Гетьманщини (друга 

половина XVII – перша половина XVIII століть). «Проблеми законності». 2021. Вип. 155. 

С. 36–45, (у співавторстві), 0,5 друк. арк. 
 

Тези: 

Гоцуляк С. Л. Санітарно-гігієнічні заходи у стародавніх Індійських цивілізаціях. «The ІІ 

International science conference «Issues of practice and science»», 2021. С. 61–64. 0,3 друк. 

арк. 
 

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

Web of Science.  

Web of Science - Shygal D., Hotsuliak S. Principios metodológicos de investigación de la 

historia del desarrollo de la legislación sanitaria y epidemiológica en Ucrania. «Justicia», 2021. 

Vol. 26. Num. 40. P. 19–29. (у співавторстві), 0,6 друк. арк. 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.  

Hotsuliak S. The impact of the digital era on Ukrainian culture in modern times «Journal of 

science. Lyon». 2021. № 25. P. 39–42, 0,5 друк. арк. - журнал внесено до міжнародних 

бібліотек та баз даних: European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 

– ERIH PLUS, The JIFACTOR (JIF), International Scientific Indexing (ISI), Issuu, Company 

Polish Scholarly Bibliography (PBN), Academic Research Index – ResearchBib, Index 

Copernicus (IC), РІНЦ та ін.   
Рум’янцев В. О., Гоцуляк С. Л. Судоустрій та судочинство Гетьманщини (друга 

половина XVII – перша половина XVIII століть). «Проблеми законності». 2021. Вип. 155. 

С. 36–45, (у співавторстві), 0,5 друк. арк. - збірник індексується у міжнародних 

наукометрічних базах - Google Scholar, міжнародних реферативних базах даних EBSCO, 

«Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, 

DOAJ, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), BASE та ін.  
 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. -  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

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

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

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Почесна грамота Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого з нагоди святкування Дня Університету 

від 17 листопада 2021 р.  

 

Склала  

асистентка кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн        Світлана ГОЦУЛЯК 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн  

Протокол №____ від «_____» _________________ 2021 р.  

 

Зав. кафедри ________________________________Володимир ГОНЧАРЕНКО 
            (підпис, прізвище) 

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