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1. Пивоваров Василь Миколайович
2. Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Розвиток мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти в галузі права» 
1,5 друк. арк.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Розвиток мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти в галузі права», 
2,56 друк. арк.

4Л. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези 
наукових доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено проблеми 
розвитку мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти в сучасних 
умовах, стан та модуси вдосконалення.

5. Участь у розробці законопроектів і проектів інших нормативних актів: 
не брав.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): не
брав.

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів; не рецензував.

5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України; не 
консультував.

5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не 
консультував.

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

проведення інших соціологічних досліджень: не проводив.
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів: не готував.
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: не брав 
участі.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: Суддям місцевих 
загальних судів. Тема лекції: «Застосування нової редакції Українського 
правопису в судочинстві» (Харківське регіональне відділення Національної 
школи суддів).

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян: не готував.

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих і дорадчих): депутатом
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місцевої ради не є, до складу інших органів місцевого самоврядування не 
входжу.

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

8.1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Оцінка 
популярності сучасного філософсько-гуманітарного дискурсу засобами 
стратегії та інновації: актуальні управлінські практики (23 квітня 2021 року, 
м. Кривий Ріг).

8.2. IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманізація 
освіти та мовна компетентність у підготовці фахівців-юристів». (5-6 лютого 
2021 р., м. Кропивницький).

8.3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна філологія: 
теорія та практика» (15 травня 2021 року, м. Київ).

8.5. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 
України перед викликами часу» (14 травня 2021 року, м. Харків).

8.6. Круглий стіл «Етика правника» (23 квітня 2021 року, м. Харків).
8.7. Of The 5th International Conference on Computational Linguistics and 

Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. -  Lviv, Ukraine, 
April 22-23, 2021. Zoom meeting: https://us02web.zoom.us/j/85366465839? 
pwd=K05OdmpwT 1 FvWmY4VDVMT3VHanh2Zz09 Conference ID: 853 6646 
5839 Password: 4uznwN).

8.8. Онлайн-семінар «Шляхи розвитку професійних цифрових 
компетентностей у секторі культурної спадщини». Українська національна 
платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, 
Український культурний фонд, Міжнародний фонд відродження, Агенція 
європейських інновацій, 5 листопада 2021 р.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. праць, їх обсяг, кількість друк. арк.

1. Developing Students’ Transversal Competences Through Cultivation of 
Health Literacy Competence. 2021. Marketing o f Scientific and Research 
Organizations. T. 40. № 2. C. 35-52. (0,26 друк. арк. авт.) -  стаття.

2. Формирование языковой компетентности личности. Проблемы и
перспективы современной гуманитаристики: педагогика, методика
преподавания, филология: сборник материалов международной научно- 
практической конференции. Андижан-Ташкент, 2021. С.494-497. (0,21 друк, 
арк.) -  тези

3. Оцінка популярності сучасного філософсько-гуманітарного дискурсу 
засобами Google. Стратегії та інновації : актуальні управлінські практики : 
матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф. (23 квітня 2021 року). Кривий Ріг : 
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського, 2021. 359 с. С. 92-94. (0,14 друк, арк.) -  тези.

4. Гуманізація освіти та мовна компетентність у підготовці фахівців- 
юристів. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період 
реформування демократичного суспільства : збірник тез IX Всеукраїнської

https://us02web.zoom.us/j/85366465839
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науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 р.). Кропивницький : ГТВНЗ 
КІДМУ, 2021. 173 с. С. 141- 144. (0,19 друк, арк.) -  тези.

5. Оцінка рівня посилення масових комунікацій українською мовою 
засобами Google. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Сучасна філологія: теорія та практика». Київ : Нац. акад. СБУ, 2021. 400 с. 
С. 226-228. (0,14 друк, арк.) -  тези.

6. Світочі української духовності: Микола Сумцов. Духовна культура 
України перед викликами часу : тези доп. учасників ІУВсеукр. наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман (голова),
B. М. Пивоваров, О. В. Уманець, О. А. Стасевська] ; МОН України, Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. культурології. Харків : Право, 2021. 280 с.
C. 22-26. (0,22 друк, арк.) -  тези.

7. Актуалізація мовної компетентності в практичній діяльності правників. 
Етика правника: тези доповідей та повідомлень учасників круглого столу / за 
заг. ред. Т. Б. Вільчик. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 322 
с. С. 155-159. (0,2 друк, арк.) -  тези.

8. Компетентностньїй подход к профессиональному развитию 
специалистов в условиях инновационного общества. Достижения 
фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 76-ой 
научной сессии ВГМУ, Витебск, 28-29 января 2021 г. / под ред. А.Т. Щастного. 
Витебск : ВГМУ, 2021. 551с. С. 303-304. (0,08 друк. арк. авт.) -  тези.

Підручник «Українська культура». Тема 6 «Вплив європейського 
Ренесансу і Реформації на українську культуру», Харків, 2021, 1,0 друк. арк. 
авт.

9. 1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science:

Using Word2vec Technique to Determine Semantic and Morphologic 
Similarity in Embedded Words of the Ukrainian Language / L. Savytska, 
N. Vnukova, I. Bezugla, V. Pyvovarov, T. Siibay // The 5th International Conference 
on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: 
Main Conference. Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. -  Pp. 235-248. -  Access Mode: 
http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper21.pdf, (0,26 друк. арк. авт.) -  стаття.

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, в інших 
наукометричних базах даних -  немає.

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання:
Член редакційної колегії видання «Духовна культура України перед 

викликами часу»: збірка тез доповідей учасників IV Всеукраїнської науково- 
практичної конференції 14 травня, 2021 р., м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2021. 280 с. 16, 28 друк, 
арк.

11. Вказати, членом якої спеціалізованої вчених ради є: не є.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не був.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські:

http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper21.pdf
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Відгук на автореферат дисертації Юлії Федорівни Величковської 
«Антиколоніальний дискурс в українській літературі XVIII -  першої половини 
XIX століть», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 10.01.01 -  українська література.

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

15. Співробітництво із закордонними організаціями: не співробітничаю.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: немає.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: немає.
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.

Інші види діяльності:
1. Рецензія-відгук на освітньо-творчу програму для третього (освітньо- 

творчого) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти «Доктор мистецтва» 
(спеціальність: 025 Музичне мистецтво) у Харківському національному 
університеті мистецтв імені І. П. Котляревського.

2. Рецензія на підручник «Українська мова за професійним 
спрямуванням» /[Т.О. Чернишова, Н.А. Кудрявцева, А.О. Мироненко та ін.]; за 
ред. Т.О. Чернишової та Н.А. Кудрявцевой Харків : ХНУПС, 2021. 328 с.

3. Редактор монографії Борисенка І. В. «Методика розслідування вбивств 
із розчленуванням трупа». Харків : Право, 2021. 720 с., 45 друк. арк.

Викладач

Затверджено на засіданні кафедри культурології (протокол № 4 від 26.11.2021)


