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1. Лисенко Олена Анатоліївна. 

2. Кандидат філологічних наук, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – Проблеми 

терміновживання в сучасних юридичних текстах (0,75 др. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 

Проблеми терміновживання в сучасних юридичних текстах (0,75 др. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.) – наукова стаття, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено основні проблеми 

розвитку юридичної термінології на сучасному етапі. На підставі 

проаналізованих сучасних юридичних текстів виявлено основні типові 

помилки терміновживання. Окреслено шляхи упорядкування сучасної 

юридичної термінології.  

5. Участь 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 рецензувала. 

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. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 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 членом. 

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

місце проведення): 



1) XХ Міжнародний симпозіум „С. Рахманінов та українська культура” – 

Х., Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 29 березня 

2018 року. 

2) ХІХ міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, 

техніка у новому тисячолітті» – Х., Національний аерокосмічний університет 

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 19 – 20 квітня 2018 року. 

3) міжкафедральний круглий стіл «Правові засади функціонування 

української мови як державної» – Х., Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 14 травня 2018 року; 

4) ХХХVІІІ міжнародна наукова конференція «Розвиток науки в ХХІ 

столітті» –  Х.: Науково-інформаційний центр «Знання», 15 серпня 2018 року; 

5) ІІ Харківський міжнародний юридичний форум – Х., Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 25 вересня 2018 року; 

6) міжкафедральний круглий стіл «Християнізація Київської Русі  » – Х.: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 3 жовтня 2018 

року;    

7) міжкафедральний круглий стіл «Українська мова: минуле і сучасне» – 

Х.: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 30 жовтня 

2018 року. 

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

1) Склад сучасної юридичної термінології за походженням // Розвиток 

науки в ХХІ столітті: зб. наук. праць –  Х.: Науково-інформаційний центр 

«Знання», 2018. – С.114 – 123.( 0, 6 др. арк.);  

2) Граматичні особливості професійних текстів // ХІХ міжнародна 

науково-практична конференція «Людина, культура, техніка у новому 

тисячолітті»: збірник тез наук. доповідей – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. 

Жуковського «ХАІ», 2018. – с. 249-250.(тези – 0.15 др. арк.); 

3) Сучасний стан розвитку мовного законодавства України // Проблеми 

законності: зб. наук. праць. Вип. 142. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2018. – С. 226 – 

227. (0,05 др. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – немає.   

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

наукометричних базах даних – Склад сучасної юридичної термінології за 

походженням // Розвиток науки в ХХІ столітті: зб. наук. праць –  Х.: Науково-

інформаційний центр «Знання», 2018. – С.114 – 123.( 0, 6 др. арк.)( eLibrari). 

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

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 готувала.  

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) – не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не співпрацювала. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


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 – не отримувала. 
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