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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 поч. ХХІ ст.: 

лінгвістичний аспект» (1 др. арк.). 

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

правової та естетичної поведінки в художній літературі поч. ХХІ ст.: 

лінгвістичний аспект» (1,15 др. 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 полягає в тому, що вперше у 

вітчизняному мовознавстві на лінгвістичному рівні досліджуються проблеми 

правової та естетичної поведінки в художній літературі. 

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 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. Участь 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). 

- ІІ Міжнародна практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в 

умовах міжкультурної комунікації». Національний університет «Острозька академія», 

19-20 квітня 2018 року, м. Острог; 

- Міжнародна науково-теоретична конференція «С.Рахманінов та українська 

культура»: міжнаціональний та полікультурний діалог  (до145-річчя від дня 

народження композитора та ХХ- річчя фестивалю)» (28-30 березня 2018 року, НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого), м. Харків; 
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- Студентська наукова конференція: «Духовно-педагогічна спадщина Г.С. Сковороди 

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

ювілею Г.С. Сковороди (1722 – 1794)», НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2018, м. Харків; 

- Міжкафедральний круглий стіл «Правові засади функціонування державної мови» - 

14.05.2018, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харкіів; 

- Круглий стіл «Християнізація Київської Русі як фактор становлення та розвитку 

української культури», НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 03 жовтня 2018 року, м. Харків; 

- Круглиій стіл «Правові засади функціонування державної мови», НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, 30 жовтня 2018 року, м. Харків. 

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

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

- Shumeyko O., Sidak L., An education’s vaiue for development of personality in 

globalization conditions (Значення освіти для розвитку особистості в умовах 

глобалізації) // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 23-25 

листопада 2017, м.Київ. С. 171-184,(0,4 др.арк.); 

- Шумейко О.А. Художньо-стилістичне використання нетрансформованих 

сталих висловів в українській поезії к.ХХ – поч.ХХІ століть // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Збірник 

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

НаУОА, 2018. Вип. 1 (69). 4.2.- 262 с. С. 246-250, (0,75 др.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 - Shumeyko O., Sidak L., An education’s vaiue for development of personality 

in globalization conditions (Значення освіти для розвитку особистості в умовах 

глобалізації) // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 23-25 

листопада 2017, м.Київ. С. 171-184,(0,4 др.арк.) (Index Copernicus International, 

Biblioteka Narodova, Polska Bibliografia Naukova, Centrum NUKAT). 

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 докторських дисертацій: 

- Грищенко Світьлана Павлівна «Динаміка лексикону української мови ХVІ – 

ХVІІ ст.», за спеціальністю 10.03.01 – українська молва; автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Захист відбувся 01 

червня 2018 року в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка. 

Підготувала відгуки на автореферати кандидатських дисертацій: 

- Васецька Оксана Іванівна «Формальна та семантична варіативність 

синтаксичних термінів», за спеціальністю 10.02.01 – українська мова; 

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. 

Захист відбувся 10 жовтня 2018 року в Інституті української мови НАН 

України; 

- Пилипак Валерія Павлівна «Егооцентрична семантика опозиції «та» - «тут» та 

їх вираження в українській мові», за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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наук. Захист відбувся 29 березня 2018 року в Донецькому національному 

університеті ім. В. Стуса; 

- Азовцева Софія Володимирівна «Євангельські сюжети у бароковому 

провідницькому дискурсі (Кирило Транквіліон Старовицький та Антоній 

Радивильський)», за спеціальністю 10.02.01 – українська мова; автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Захист 

відбувся 07 лютого 2018 року в Харківському національному університеті ім. 

В. Н. Каразіна. 

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. 

 

 

 

_________________________ О. А. Шумейко 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27.11.2018 (протокол № 4). 

 

 

 

 

 

 

 


