
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК

1. Лисодєд Олександр Володимирович.

2. Кандидат  юридичних  наук,  доцент,  декан  вечірнього  факультету,

доцент  кафедри  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (0,25).

3. Річна науково-дослідна робота не планувалась.

4. Опубліковано 2,6 д.а.

8.2. Участь у конференціях та інших наукових заходах:

№
п/п

Дата проведення, повна назва конференції, установа
проведення, місто та країна

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. – міжнародний науково-практичний стіл «Сучасні кримінологічні

дослідження: методи, напрями, перспективи» (14 листопада 2019
р., ДНДІ МВС України)

тези

9. Видавнича діяльність: 

Підручники:

- Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О.

В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. – 296

с. (18,5 д.а./0,2 д.а.)

-  Кримінально-виконавче  право  :  підручник  /  Б.М.  Головкін,  А.Х.

Степанюк,  О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка.

– 2-ге вид. перероб. і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/2,4 д.а)

9.5. Кількість цитувань, що входять до наукометричних баз даних:

– індекс Хірша (h) – 4.



Додаток № 1

№ з/п Назва виду роботи
Норма
часу

7

Публікація  підручника  (навчального  посібника),  рекомендованого  до  видання
кафедрою університету:

Запобігання корупції  :  підручник /  [Б.  М. Головкін,  О. Ю.
Шостко, О. В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. – Ха-
рків : Право, 2019. – 296 с. (18,5 д.а./0,2 д.а.)

10

Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін,
А.Х. Степанюк,  О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна,
А.Х.  Степанюка.  –  2-ге  вид.  перероб.  і  допов.  –  Харків  :  Право.
2019. – 296 с. (18,5/2,4 д.а)

120

15

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) без
виступу на відповідному заході, що проходив в Україні:
        Міжнародний  науково-практичний  стіл  «Сучасні
кримінологічні  дослідження:  методи,  напрями,  перспективи»  (14
листопада 2019 р., ДНДІ МВС України) - тези

20

ВСЬОГО 150

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (протокол № 6 від 09 грудня 2019 р.).

________________________       /доц. О.В. Лисодєд/
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	________________________ /доц. О.В. Лисодєд/

