
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК
(0, 75 посад, окладу, з вересня -  0,5)

1. Стасевська Оксана Анатоліївна.
2. Доцент кафедри культурології, кандидат філософських наук, 

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

«Соціокультурна ідентичність постмодерну: проблеми соціального 
конструювання» -1,125 др.арк.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницькоїроботи -  
«Соціокультурна ідентичність постмодерну: проблеми соціального 
конструювання» -  1,4 др. арк.

Загалом-7 .5  др. арк.
4Л. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези 

наукових доповідей, р озділи підручника.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено найбільш 

гостру проблему сучасного суспільства -  розмивання соціокультурної 
ідентичності, що зумовило необхідність конструювання більш-менш стійкої 
моделі ідентичності, проаналізовано українську ситуацію ідентифікаційних 
суперечностей постмодерної епохи.

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 
працювала.

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних ор ганів влади у 
науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 
Суді Укр аїни -  не пр ацювала.

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, пр авозасто со вч их та 

інших державних органів -  не брала участі.
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України -  не брала участі.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам -  не читала.
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та гр омадян -  не готувала.
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) -  ні.
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8. Участь у конференціях, семінар ах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення):

1. XXXIV Харківські політологічні читання «Політична система 
України за умов глобальних викликів і локальних проблем». Харків, 21 
квітня 2021 р.

2. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна 
культура України пер ед викликами часу». Харків, 14 тр авня 2021р.

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

4. Київські філософські студії: Всеукраїнська наукова конференція. 
Київ, 21 тр авня 2021р.

5. Он-лайн 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, 5.11.2021.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів.

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
науко метричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо).

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

Статті:
1. Стасевська О. А. Историческая память как фактор межкультурной 

коммуникации/О. А. Стасевская, О. В. Уманец. // Национальные культуры в 
межкультурной коммуникации: материалы V Международной науч.-практ. 
конференции. Минск, 31 м а р т а -1 апреля2020 г. Минск: Колорград, 2020. 
С. 270-278.- 0.25 др. арк. авт.

2. Стасевська О. А. Соціокультурна ідентичність постмодерну: 
проблеми соціального конструювання. Вісник Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. 
Гетьман та ін. Харків: Право, 2021. №48 (2). С. 215-223. Google Scholar і 
таких міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus International 
(Польща), Academic Research Index (Японія), Information Matrix for the 
Analysis of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher (США), W orldCat (США), 
Scientific Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австралія), 
International Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact 
Factor (Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), а також 
базах даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української 
науки» Національної бібліотеки Укр аїни імені В. І. Вернадськогота ін. -  1,4 
др. арк.

3. Стасевська О. А., Маланчук І. І. Культурна дипломатія: симбіоз 
культурного та правового потенціалу. Право та інновації. Харків: Право.
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2021. № 1 (33). С 89-95. ERIH PLUS (European Reference Index for the 
Humanities); Academic Research Index -  ResearchBib (Японія); Polish Scholarly 
Bibliography (PBN) (Польща); Information Matrix for the Analysis of Jour nals -  
MIAR (Іспанія); Index Copernicus (IC) (Польща). -  0,4 др. арк. ав.

Тези наукових доповідей:
1. Мораль і право: конфлікт чи гармонійна взаємодія / О. В. 

Уманець, О. А. Стасевська // Проблеми та перспективи формування 
національної гуманітарно-технічної еліти. 36. наук, праць за матеріалами 
Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-моральнісні основи 
та відповідальність особистості у долі людської цивілізації (м. Харків, 12-13 
листопада2020року). Вип. 51 (55). Харків: НТУ «ХПІ», 2020. С. 99-102. —
O, 1 друк арк. авт.

2. Стасевська О. А. Творча еліта та влада: потенціал взаємодії // 
Політична система України за умов глобальних викликів і локальних 
проблем: зб. матер. XXXIV Харк. політол. читань. Харків: Право, 2021. 
С.111-115.-0.2 др. арк.

3. Стасевська О. А. Академічна культура українського університету. 
Духовна культура України перед викликами часу: тези доп. учасників IV 
Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 14трав.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. -Х арків : Право, 
2021. С. 85-88.-0,2 др. арк.

4. Стасевська О. А. Особистісний розвиток в контексті реалізації місії 
університету. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: 
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 
2021 р./НЮ Уім. Ярослава Мудрого. Харків: Друкарня Мадрид, 2021.364 с. 
С. 271-273.-0,25 др. арк

5. Стасевська О. А. Ціннісні дисонанси університетського академічного 
середовища. Київські філософські студії: МатеріалиВсеукраїнськоїнаукової 
конференції (м. Київ, 21 травня 2021 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф.
P. О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. 
С. 311-314.-0,25 др. арк.

Підручник «Українська культура». Тема 1 «Культура як соціальне 
явище», тема 2 «Українська культура як самобутнє явище», тема 9 «Культура 
УкраїниXX ст.», Харків, 2021,4,65 друк. арк. авт.

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 
Член редакційної колегії:
1. «Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. 

учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квітня 2020р.)Харків: 
Право,2021.- 2 8 0 с . -  16,28 др.арк.

Була рецензентом видань:
1. Диалоги со временем (к 30-летию Народной украинской академии) 

/Харк. гуманит. ун-т «Нар. Укр. Акад.»; [под ред. В. И. Астаховой, Е. В. 
Астаховой.] Харьков: Изд-во НУА, 2021.- 656 с.
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2. Місце і роль зовнішнього незалежного оцінювання в становленні 
національної системи моніторингу якості освіти в Україні: моногр. / 
О. Л. Сидоренко; Нар. укр. акад. Харків: Вид-во НУА, 2021. -  332 с.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради виє -  не була.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були -  не була.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські -  не готувала.
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премїї) -  не була.
15. Співробітництво із закордонними організаціями-не працювала.
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 р о ц і-н е  мала.
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 Оксана СТАСЕВСЬКА

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


