
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК  
 

1. Шумейко Олена Анатоліївна. 
2. Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культурології.  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Проблеми правової 

та естетичної поведінки в художній літературі 60-80 рр. XX ст.: лінгвістичний 
аспект», (1,5 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Проблеми правової 
та естетичної поведінки в художній літературі 60-80 рр. XX ст.: лінгвістичний 
аспект», (2,5 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) - наукові 
статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів - наукова новизна полягає в тому, що 
вперше в сучасному українському мовознавстві на лінгвістичному рівні досліджується 
проблема правової та естетичної поведінки в художній літературі 60-80 рр. ХХ ст. 
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 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 брала участі. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування - 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 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) - не брала участі. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 
• VII Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи, М, Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 29 квітня 2016 
року; 
• Міжнародна конференція «С. Рахманінов та українська культура», 5 квітня 2016 

р., м. Харків. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

• Шумейко О.А. Культура мовлення та професійна діяльність працівника // VII 
Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори 
педагогіки вищої школи, м. Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 29 квітня 2016 
р. / збірник матеріалів. – Харків, «Міськдрук», ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 
392 с. – С.343-351 (0,5 друк. арк.) (тези); 

• Шумейко О.А. Мовні засоби творення комічного: трансформація фразеологічних 
одиниць // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, 



 2 
О.Ю. Костюк, Л.М. Коцюк. – Острог: Вид-во Національного 
університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – 330 с. – С. 258-262 (0,75 
друк. арк.) (стаття); 

• Шумейко О.А. Мовні засоби творення комічного: індивідуально-авторські 
видозміни фразеологізмів // Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: 
І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк. – Острог: Вид-во Національного університету 
«Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – 380 с. – С. 363-365 (0,75 друк. арк.) 
(стаття); 

• Шумейко О.А. Теоретичні аспекти комічного в художній літературі //  
С. Рахманінов та культура України. С. Рахманінов: на зламі століть. Вип. 13, 
Книга ІІІ, Харків «Майдан», 2016. С. 186-190. (0,5 друк. арк.) (тези) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та ін. - не брала участі. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - не брала участі. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є - не є членом.  
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були - не була.  
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські - не 
підготувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії) - не була.  
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 за сумлінну і плідну роботу в університету з нагоди 50-річчя від 
дня народження. (16.01.2016, Тацій В.Я.). 

 
 

Підпис ____________________ 
 
 
Завідувач кафедри _______________________________проф.В.О. Лозовой 
 
 
Затверджено на засідання кафедри культурології протокол № від «  » листопада 
2016 року. 
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