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1. Прізвище, ім’я та по-батькові.  Бурлука Олена Вікторівна 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. кандидат філософських наук, доцент 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Формування 

готовності до самоосвіти особистості в сучасному освітньому процесі» (1,5 др. арк.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Формування 

готовності до самоосвіти особистості в сучасному освітньому процесі» (1,8 др. арк.). 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено деякі теоретичні основи 
самоосвіти особистості, розвиток технологій і стратегій самоосвіти. Висвітлено 
зв'язок підвищення вимог до самоосвітньої активності особистості від прогресу і 
ускладнення суспільства. Самоосвіта особистості розглянута не лише як підготовка 
людини до певної сфери, галузі праці, але і як умова підйому її загальної культури. 
Доведено, що самоосвіта, уміння її здійснювати – важлива складова будь-якої 
професійної діяльності, особливо в роки посиленого розвитку новітніх технологій і 
комп'ютерної техніки, що входять в усі сфери життя інформаційного суспільства.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не брала 
участі 

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 брала участі 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не брала участі 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не брала участі 

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, правозастосовчих та інших 
державних органів. Не готувала 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування. Не брала участі 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не брала участі 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не брала участі 

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). 
1.VI Міжвузівський науково-практичний семінар «Актуальні питання сучасного 
соціогуманітарного знання». (19 січня 2016 р., м. Харків) 
2. VIІ Міжнародна науково-практична конференція:  Соціально  гуманітарні вектори 
педагогіки вищої школи. (28 квітня 2016р., м. Харків). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
1. Бурлука О.В. Самоосвітня активність особистості в доіндустріальних цивілізаціях // 
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Редактор  
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В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 114(11) . – С. 255 – 
260. (1,0 др. арк.) 
2. Бурлука О.В. Самоосвіта особистості: зародження та становлення // Вісник ХНПУ ім. 
Сковороди «Філософія» / Харк.нац.пед.ун-т ім. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – 
Вип. 47 ( І). – С. 209 – 221. (0,6 др. арк.) 
3. Бурлука О.В.Самоосвіта особистості  як один із факторів прогресу сучасного 
суспільства //«Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання». Матеріали VI 
Міжвузівського науково-практичного семінару (19 січня 2016 р., м. Харків). – 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – Харків, 2016. 
– С. 95 – 97. (0,1 др. арк.) 
4. Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як складова сучасного освітнього простору // 
Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи. Матеріали VIІ Міжнародної 
науково-практичної конференції (28 квітня 2016р., м. Харків). – ХНТУСГ ім. П. 
Василенка. – С. 198 – 200. (0,1 др. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
1. Регіональна специфіка культури України:минуле і сучасне: Тези доповідей 
студентської науково-практичної конференції. – Х.: Видавець Іванченко І.С.,2016. – 285 
с. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 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/премії). Не була 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не брала участі 
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. Подяка за ґрунтовну та плідну 
підготовку учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 
«Культурологія (м. Київ), залучення студентів до наукової роботи та високий 
професіоналізм (учасники: студентки 1 курсу 2 групи 9 факультету Зінченко К., 
Ярошенко В.) 
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