Кафедра права рекомендує
кандидата філософських
наук, доцента, професора
НТУ «ХПІ»
Перевалову Людмилу Вікторівну
на посаду професора кафедри

Резюме
професора кафедри права,
доцента ПЕРЕВАЛОВОЇ Людмили Вікторівни
за період 2015-2020 рр.
З 1998 року по 23.02.2020 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри
права. З 24.02.2020 року – професор кафедри права.
Закінчила в 1978 році історичний факультет Харківського державного
університету,
за спеціальністю «Історія», викладач історії та
суспільствознавство, у 1999 році - Національну юридичну академію імені
Ярослава Мудрого за фахом «Правознавство», має кваліфікацію юрист.
Кандидат філософських наук з 1990 року.
Вчене звання доцента отримала у 1996 році.
Рішенням Вченої Ради НТУ «ХПІ» у 2004 року присвоєно звання
професора університету.
Науково-педагогічний стаж - 48 років, в НТУ «ХПІ» - 39 років.
Виконує навчальне навантаження щорічно в обсязі згідно з
індивідуальним планом. Викладає такі навчальні дисципліни як
«Правознавство», «Трудове право», «Авторське право і суміжні права»,
«Інформаційне право», «Правове регулювання трудових відносин», «Правові
засоби управлінської діяльності», «Трудове та господарське право» та інші.
Протягом багатьох років була науковим керівником дипломних проектів зі
спеціальності «Інтелектуальна власність, зараз є науковим консультантом
правового розділу дипломних проектів бакалаврів та магістрів за
спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» і «Соціологія».
З усіх навчальних дисциплін, що викладаються, підготовлені навчальні
та робочі плани, постійно оновлює конспекти лекцій, плани семінарських
занять, практичні та тестові завдання.

Має 170 публікацій, у тому числі:
 3 підручника, з них 1 підручник з грифом МОН;
 1 монографія;
 2 наукових статті, опублікованих у періодичних виданнях, які включені
до міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection;
 134 наукові праці;
 30 навчальних та навчально-методичних посібників.
Має два Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори «Правове
регулювання трудових відносин» і «Інформаційне право в медіа сфері».
Приймала участь в організації та проведенні міжнародних,
всеукраїнських науково-практичних конференцій «Духовно-моральнісні
основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації»,
«Соціально-політична
активність
молоді
в
умовах
формування
громадянського суспільства», «Інформаційні технології: наука, техніка,
технологія, освіта, здоров’я: MicroCAD», «Історія державотворчих процесів в
Україні та зарубіжних країнах», «Козацький рух на теренах України та
патріотичне виховання молоді на його засадах», «Політичні та правові
дисонанси в сучасних українських реаліях», «Філософія в сучасному світі»,
«Духовна культура України перед викликами часу», «Лідери ХХІ століття.
Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних
технологій» та інших.
Підвищення кваліфікації здійснювалось у Національному юридичному
університеті ім. Ярослава Мудрого за темою «Оптимізація регулювання
правових відносин в сфері державного управління та місцевого
самоврядування в Україні в сучасних умовах». Наказ НТУ ХПІ № 1757С від
18.10.17. Сертифікат №894 від 07.11.17.
Член вченої ради СГТ факультету, Вченої Ради університету,
Методичної ради університету. Голова комісії з питань запобігання та
протидії корупції Методичної ради університету.
Виконувала обов’язки зам. голови редколегії Вісника НТУ «ХПІ»
«Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», зараз є членом
даної редколегії.
Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інтелектуальної
власності.
Здійснювала організацію та проведення круглих столів, бесід та
зустрічей зі студентами університету з правових питань.
Член Союзу юристів України.

