
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ПІДКУРКОВОЇ ІРИНИ ВАЛЕРІЇВНИ 

ЗА 2019 РІК 

 

1. Підкуркова Ірина Валеріївна 

2. Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент 

3. Суди у відносинах зі ЗМІ – 1,2 др. арк. 

4. Суди у відносинах зі ЗМІ – 1,9 др. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- Встановлено причини дисциплінарних порушень суддів, узагальнено 

практику Вищої ради правосуддя щодо притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності;  

- Досліджено стан свободи засобів масової інформації в Україні, показано 

взаємозалежність між станом свободи преси в Україні та рівнем розвиненості 

демократії; 

- Визначено нові критерії класової диференціації та їх символічний зміст. 

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

місце проведення). 

- «Політико-правова культура українського народу в контексті модерного 

державотворення» (ХХХІІ Харківські політологічні читання) – м. Харків, 12 

квітня 2019 р. 

- ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» - м. Харків, 4 грудня 2019 р. 

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

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

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

наукометричних базах даних. 
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- Підкуркова І.В. Рівень свободи преси як показник розвиненості 

демократії. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Політологія. № 2 (41). С.142-151. (0,5 др. арк.) 

- Волянська О.В., Підкуркова І.В. Еволюція критеріїв класового символізму в 

сучасних соціологічних теоріях. Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. № 4 (43). (1 др. арк./ 0,5 авт.) 

Інші публікації: 

- Дисциплінарна діяльність суддів: практика Вищої ради правосуддя 2017-2018 

років/ Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»; 

Громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень»: 

Я.Бєлих,, В.Кохан, О.Сердюк, М.Буроменський, Л.Москвич, І.Підкуркова. 

Харків, 2019. 102 с. (5 др. арк./ 0,8 авт.) 

- Підкуркова І.В. До проблеми формування правової культури. Політико-

правова культура українського народу в контексті модерного 

державотворення: зб. матеріалів ХХХІІ Харків. політ. Читань (м. Харків, 12 

квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 96-98. (0,1 др. арк.) 

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

Збірника «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» 

               

              Кандидат соц. наук, доцент    Підкуркова І.В. 

 

    Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4    від  28.11.2019 р. 

 

              Зав. кафедри д. філос. н., проф.                                  Требін М.П. 
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

Підкуркова І.В. 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

3 

- Підкуркова І.В. Рівень свободи преси як показник розвиненості демократії. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Політологія. № 2 (41). С.142-151. (0,5 др. арк.) 

- Волянська О.В., Підкуркова І.В. Еволюція критеріїв класового символізму в 

сучасних соціологічних теоріях. Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. № 4 (43). (1 др. арк./ 0,5 авт.) 

100 годин  

 

 

 

 

100 годин 
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- Дисциплінарна діяльність суддів: практика Вищої ради правосуддя 2017-2018 

років/ Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»; 

Громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень»: Я.Бєлих,, 

В.Кохан, О.Сердюк, М.Буроменський, Л.Москвич, І.Підкуркова. Харків, 2019. 102 

с. (5 др. арк./ 0,8 авт.) 

40 годин. 

15 

- Підкуркова І.В. До проблеми формування правової культури. Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення: зб. 

матеріалів ХХХІІ Харків. політ. Читань (м. Харків, 12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 

2019. С. 96-98. (0,1 др. арк.) 

20 годин  

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:   

 

Бараболя В.В. – ІПЮК для СБУ, 2 курс, 1 група «Кібертероризм як 

глобальна проблема сучасного світу» 

Білоус І.А. – ІПЮК для СБУ, 2 курс, 2 група «Соціальна стратифікація як 

загроза  виникнення соціальної нестабільності»  

Бугай Ю.Р. – ІПЮК для СБУ, 2 курс, 2 група «Гібридна війна як новітній 

конфлікті як форма глобального протистояння» 

Вовчанський І.І. – ІПКОЮ, 2 курс, 4 група «До питання співвідношення 

політичної і правової культури»  

Гайова Я.В. – ІПКОЮ, 2 курс, 5 група «Політичне лідерство як спосіб 

задоволення потреб суспільства» 

Гой А.В. – ІПЮК для СБУ, 2 курс, 2 група «Проблеми функціонування 

етнонаціональної сфери сучасного українського суспільства» 

Тимошенко В.О. – ІПКОЮ, 2 курс, 13 група «Проблеми становлення молоді 

в Україні» 

Шкіря Г.А. – ІПЮК для СБУ, 2 курс, 2 група «Основні ризики сучасних 

глобалізацій них процесів» 
 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

 

Разом: 420 

 

Кандидат соц. наук, доцент      І.В. Підкуркова 

 

Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4 від 28.11.2019 р. 

 

Завідувач кафедри д. філос. н., проф.                                  М.П.Требін 
 

 

 

 

 


