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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: «Самоосвіта як 

один із засобів безперервної освіти» (2.0 д.а.) 

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

як один із засобів безперервної освіти» (3,1 д.а.) 

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: Досліджено теоретичні основи 

самоосвіти особистості як одного із засобів безперервної освіти, доведена 

важливість самоосвіти в контексті перетворень, що відбуваються в житті сучасного 

українського суспільства. Доведено, що самоосвіта надає можливість вільного 

вибору і зміни професії згідно з індивідуальними здібностями і потребами людей, 

сприяє формуванню життєвих планів і їх здійсненню, стає однією з інвестицій в 

майбутнє, засобом добробуту населення, причиною економічної стабільності, 

гарантом безпеки особистості і держави. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): участі не 

брала 

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

нормативно-правових актів: не рецензувала 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України : участі не брала 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: участі не 

брала  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень : участі не брала 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів: не готувала 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: участі 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) : ні 

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

місце проведення). 

1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції. 14 грудня 2017 р., ДОІППО, м. 

Дніпро. 
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2. ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації». 

Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та 

український досвід: (17-19 травня 2018 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків. 

3. Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних 

трансформацій». (24-25 листопада 2017 р., ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро. 

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

перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів  

1. Бурлука О. В. Актуалізація проблеми самоосвіти особистості в інформаційному 

суспільстві / Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Вип. 50. – Харків: ХНПУ, 2018. 

– С.107 – 118. (1.2 д.а.) 

1. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії життя 

/Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Вип. 51. – Харків: ХНПУ, 2018. – С.113 – 

125. (1.3 д.а.) 

3. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості у формуванні компетентності фахівця// 

«Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій». Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції (24 – 25 листопада 2017 р., м. Дніпро). – ДНУ імені Олеся 

Гончара. – С. 174 – 178. (0.2 д.а.) 

4. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості в сучасному освітньому просторі // 

Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 14 грудня 2017 р., м. 

Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О. Є. Висоцька. – Дніпро : СПД «Охотнік», 

2018. –  с 108 – 110. (0.2 д.а.) 

5.Бурлука О. В. Знання в контексті філософсько-педагогічних поглядів В. О. 

Сухомлинського на самоосвіту особистості// «Освіта і доля нації». Виховання 

громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід: 

Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 19 

травня 2018 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2018. –

 С.25 – 28. (0.3д.а.) 

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

даних Scopus, Web of Science: немає публікацій в цих наукометричних базах 

даних. 

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

базах даних: 

 1. Бурлука О.В. Актуалізація проблеми самоосвіти особистості в інформаційному 

суспільстві /Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Вип. 50. – Харків: ХНПУ, 2018. – 

С.107 – 118. (1.2 д.а.) (Ulrichsweb Global Serials Direktory, OCLC WorldCard, Open 

Academic Journals Index (OAJI), Reserch Bible, BASE, Index Copernicus, Google 

Scholar). 

1. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії життя / 

Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Вип. 51. – Харків: ХНПУ, 2018. – С.109 – 121. 

(1.2 д.а.) (Ulrichsweb Global Serials Direktory, OCLC WorldCard, Open Academic 

Journals Index (OAJI), Reserch Bible, BASE, Index Copernicus, Google Scholar). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання    

 1. Член редакційної колегії: «Духовно-педагогічна спадщина Г. С. Сковороди в 

історії української культури «Філософсько-педагогічний аспект. До 300-річного 

ювілею Г. С. Сковороди (1722 – 1794)». – Х. : Видавець Іванченко І. С., 2018. – 186 

с. (10,9 д.а.)  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: Участі не брала  

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) Ні, не була 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: Участі не брала  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: Участі не брала  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: Участі не брала 

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

 

 

Підпис 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27.11.2018 (протокол № 4). 

 

 

 

 

 


