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1. БУРЛУКА Олена Вікторівна 

2. Кандидат філософських наук, доцент 

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

Самоосвіта особистості в сучасному освітньому просторі (1,0 друк. арк.) 

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

Самоосвіта особистості в сучасному освітньому просторі (1,6 друк. арк.) 

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

доповідей та повідомлень). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено самоосвіту 

особистості як соціокультурного явища та її значення в сучасному 

інформаційному просторі щодо професійної та загальнокультурної 

самореалізації особистості.  

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

Не брала участі 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не 

брала участі 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. Не брала участі 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не брала 

участі 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не 

брала участі 

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 участі 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не брала участі 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не брала участі 

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.  ІІ міжнародная науково-практичная конференція «Філософсько-

світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти». (29 квітня 2020 

р., м. Дніпро). 



2. XXXIII Международная научная конференция «Проблемы 

эффективного управления государством» (21 березня 2020 р., г. Тбилиси). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві» (22 травня 2020 р., м. Харків) 

4. XXXIV Международная научная конференция «Проблемы 

эффективного управления государством» (9 листопада 2020 р., г. Тбилиси). 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

1. Бурлука О.В. Формування здатності до самоосвіти особистості в умовах 

інформатизації суспільства //Вісник Національного університету імені Ярослава 

Мудрого. Спеціальність: Філософія, політологія, соціологія: зб.наук.пр. 

/редкол.: О.Г. Данільян та ін.. – Харків: Право, 2020. -  № 3 (46). – С. 145 – 153. 

(0,8 друк. арк.) 

2. Бурлука О. В. Філософія освіти і філософія знання як теоретичні основи 

самоосвіти особистості / Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти 

неперервної освіти: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. 

29 квітня 2020 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька. - 

Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. - С 141-143. (0,2 друк. арк.) 

3. Бурлука Е.В. Самоообразование как условие развитя социокультурного 

потенциала личности / Проблемы эффективного управления государством. 

Материалы XXXIII Международной научной конференции (21.03.2020). 

Тбилиси: Международное издательство «Прогресс», 2020. – С. 72 – 74. (0,2 

друк. арк.) 

4. Бурлука Е.В. Самообразование личности как значимая составляющая 

профессионального образования / Проблемы эффективного управления 

государством. Материалы XXXIV Международной научной конференции 

(09.11.2020). Тбилиси: Международное издательство «Прогресс», 2020. – С. 72 

– 74. (0,2 друк. арк.) 

5. Бурлука О.В.  Використання інформаційних технологій у процесі 

самоосвітньої діяльності особистості / Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 22 травня 2020 р. / НЮУ імені Ярослава Мудрого. Харків : 

Друкарня Мадрид, 2020. –  С. 308 – 310. (0,2 друк. арк.) 

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

базах даних Scopus, Web of Science. 

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

базах даних. 

1. Бурлука О.В.  Використання інформаційних технологій у процесі 

самоосвітньої діяльності особистості / Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 22 травня 2020 р. / НЮУ імені Ярослава Мудрого. Харків : 

Друкарня Мадрид, 2020. –  С. 308 – 310. (0,2 друк. арк.). (в Google Scholar і 

інших міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus International 

(Польща), Academic Research Index (Японія), Information Matrix for the Analysis 

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


of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher (США), WorldCat (США), Scientific 

Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австралія), International 

Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact Factor (Німеччина), 

Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), а також базах даних «Наукова 

періодика України» та «Бібліометрика української науки» Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського). 

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

була. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не була. 

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 брала участі 

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. 

 

 

     ______________Олена БУРЛУКА 
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