
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК  

(0,75 посад. окл.) 

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 90-х рр. ХХ ст.: 

лінгвістичний аспект» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Проблеми 

правової та естетичної поведінки в художній літературі 90-х рр. ХХ ст.: 

лінгвістичний аспект» (3,05 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, розділ навчально-

методичного посібника (електронний варіант). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняному мовознавстві на лінгвістичному рівні досліджуються проблеми 

правової та естетичної поведінки в художній літературі 90-х рр. ХХ ст.  

5. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів - не 

брала.  

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) - не брала.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів - не робила.  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України - не працювала.  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади - не 

працювала.  

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. Участі у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування - не брала.  

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 готувала.  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) - не є.  

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

місце проведення): 

 Міжнародний симпозіум «С. Рахманінов та культура України» 30 березня 

2017 р., м. Харків; 

 Восьма міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні 

вектори педагогіки вищої школи» 21-22 квітня 2017 р., м. Харків; 

 І Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні 

дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 06-07 квітня 2017 р., м. Острог; 
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 Круглий стіл кафедри культурології «Трансформація духовних цінностей 

українського народу у ХХ ст. та на початку ХХІ ст.» 21 листопада 2017 року, 

м. Харків.; 

 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 23-25 листопада 2017, 

м. Київ. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

 Шумейко О.А. Роль естетичної культури в духовному розвитку студента // 

Восьма міжнародна науково-практична конференція: «Соціально-гуманітарні 

вектори педагогіки вищої школи». – 22 квітня 2017 р. – Х.: Міськдрук, 2017. – 

С.314-317 (0,3 друк арк.); 

 Шумейко. О.А. Мовні засоби творення комічного: неологізми // Наукові 

записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Філологічна»: 

Збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк., О.Ю. Костюк. – 

Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. 

– Ч.2.  – 230 с. – С.192-195 (0,75 др. арк.); 

 Шумейко. О.А. Українська культура // Навчальний електронно-

інформаційний комплекс // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№72347 від 22.06.2017 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (1 

друк. арк.); 

 Шумейко. О.А. Мова української юриспруденції: навчально-методичний 

посібник для практичних занять і самостійної роботи для студентів І курсу 

першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

/ уклад.: В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак, О. А. Шумейко. – Харків : Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 51с. (1 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science - не маю.  

 9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних - не маю.  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - не є.  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є - не є.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були - не була.  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: 

Підготувала відгуки на автореферати кандидатських дисертацій: 

 Соболь Лілія Ігорівна «Явище семантизації графем української 

лінгвокультури та їхня прагматика», за спеціальністю 10.02.01 - українська мова; 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук. Захист відбувся 20 квітня 2017 року в Харківському національному 

педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди; 

 Максимчук-Макаренко Світлана Олексіївна «Типологія жіночих образів у 

літературній спадщині Олександра Довженка», за спеціальністю 10.01.01 - 

українська література; автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук. Захист відбувся 25 травня 2017 року в 

Національному педагогічному університеті ім. М.Г. Драгоманова; 

 Горбач Олена Сергіївна «Ономастикон українських сатирично-

гумористичних текстів кінця ХХ поч. ХХІ ст.», за спеціальністю 10.02.01 - 

українська мова; автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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філологічних наук. Захист відбувся 17 жовтня 2017 року в Прикарпатському 

національному університеті ім. Василя Стефаника; 

 Дорошенко Каріна Сергіївна «Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної 

української поезії)», за спеціальністю 10.01.06 - теорія літератури; автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Захист 

відбувся 30 листопада 2017 року в Київському національному університеті 

ім. Тараса Шевченка. 

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.  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - не брала.  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році - не отримувала.  

 

Підпис ____________________ 

 

 

Завідувач кафедри _______________________________проф. В.О. Лозовой 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри культурології 

 протокол №4 від «28» листопада 2017 року. 

 

 

 


