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1. Ценко Маргаріта Борисівна
2. Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:
«Проблеми ефективності мовної освіти та морального виховання

студентської молоді», 0,5 друк. арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:
«Проблеми ефективності мовної освіти та морального виховання

студентської молоді», 1,01 друк. арк.
4Л. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін.). Тези наукових доповідей, розділ підручника.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні 
проблем самоідентифікації молоді, зокрема передумов та ризиків такої 
самоідентифікації, а також психологічних аспектів саморозвитку особистості, 
психологічних механізмів безперервного процесу розвитку й удосконалення 
особистих якостей молодої людини.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
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 була.
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не

була.
6. Зв’язок з практикою:
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Не проводила.
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів. Не готувала.
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не брала.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала.
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):



2

1. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 
України перед викликами часу», 14 травня 2021 р. м. Харків.

2. II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
саморозвитку особистості в сучасному суспільстві». 26-27 березня 2021 р., 
м. Харків,

9. Видавнича діяльність:
1. Сучасні ризики самоідентифікації // Духовна культура України перед 

викликами часу: тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 
14 трав. 2021 р.)/[редкол.: А.П.Гетьман (голова), В.М. Пивоваров, О.В. 
Уманець, О.А. Стасевська]; МОН України, Нац. Юрид. Ун-т ім.. Ярослава 
Мудрого, Каф. культурології. Харків: Право, 2021. С.95-98. (0,18 друк, арк) -  
тези.

2. Психологічний аспект саморозвитку особистості // Проблеми 
саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: Матеріали II Міжн. наук.- 
практ. конф., 26-27 березня 2021 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. X.: Друкарня 
Мадрид, 2021. С. 205-209, 0,11 друк. арк. авт. Тези.

3. Підручник «Українська культура». Тема 7 «Українська культура в 
XVII-XVIII ст., Харків, 2021 0,72 друк. арк. авт.

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

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, в інших 
наукометричних базах дани. Немає.

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання? Не є.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була опонентом.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

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

стипендії/премії)? Не була лауреатом чи стипендіатом премій.
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не співпрацювала.
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: Почесна грамота 

ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 
вагомий внесок у розвиток освіти і науки, багаторічну сумлінну працю та з 
нагоди святкування 30-річчя кафедри.

Викладач Маргаріта ЦЕНКО
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