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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 українській поезії початку ХХІ 

ст.: лінгвістичний аспект» (1,0 друк. арк.). 

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

«Проблеми правової та естетичної поведінки в українській поезії початку ХХІ 

ст.: лінгвістичний аспект» (4,7 друк. 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, 

розділи навчального посібника.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняному мовознавстві на лінгвістичному рівні досліджуються проблеми 

правової та естетичної поведінки в сучасній поезії. 

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів 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). 
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- Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні 

дослідження в умовах міжкультурної комунікації», Національний університет 

“Острозька академія“, 10 квітня 2020 року, м. Острог; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 22 травня 2020 року, м. 

Харків;  

- 2 Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісні орієнтири в 

сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід», 18-19 червня 2020 

року, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, Тернопіль; 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Духовна культура 

України перед викликами часу“, 16.04.2020, НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків; 

 - Студентська науково-практична конференція: «Друга світова війна у 

наукових і художніх пошуках вчених та митців України»,14.05.2020, НЮУ 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

- ХХХІІІ Международная научная конференция “Проблемы эффективного 

управления государством“, 21.03.2020, Международная академия юридических 

наук, Тбилиси ( Грузия); 

- ХХХІV Международная научная конференция “Проблемы эффективного 

управления государством“, 09.11.2020, Международная академия юридических 

наук, Тбилиси (Грузия). 

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

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

аркушів:  

- Шумейко О. А. Комічне  у саморозвитку особистості // Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві», - 15 листопада 2019 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

Право, 2019, С. 380-384. – 0,25 друк. арк.,  

- Шумейко О. А. Естетична культура та її роль у професійному 

становленні юриста //Міжнародна науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 

22 травня 2020 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого,  Друкарня Мадрид, 2020,               

С. 319-322. – 0,25 друк. арк., 

- Шумейко Е. А. О значении формирования моральной культуры судьи в 

системе высшего образования //ХХХІV Международная научная конференция 

«Проблемы эффективного управления государством», 09.11.2020, 

Международная академія юридических наук, Тбилиси (Грузия), 2020, С. 72-77. 

– 0,25 друк. арк. (у співавторстві з Меліховою Ю. А.), 

- Шумейко Е. А. Значение моральной культуры для осуществления 

государственного управления в современных условиях // ХХХІІІ 

Международная научная конференция “Проблемы эффективного управления 

государством“, 21.03.2020, Международная академія юридических наук, 
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Тбилиси (Грузия), 2020, С. 68-72. – 0,25 друк. арк. (у співавторстві з Меліховою 

Ю. А.); 

- Шумейко О. А. Традиційне та інноваційне в аксіологічному вимірі 

сучасної української культури // ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний 

досвід», 18-19 червня 2020 року, Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2020, С. 50-54. – 0,25 друк. 

арк. (у співавторстві з Меліховою Ю. А.); 

- Шумейко О. А. Комічне в українській ліриці // ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція “Духовна культура України перед викликами часу“, 

16.04.2020, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Право, 2020, С. 93-96 – 0,25 друк. арк.; 

- Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, 

О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. – Харків: Право, 

2020. – 984 с. – 0,5 друк. арк.; 

- Мова української юриспруденції : навч. посіб. Харків : Право, 2020. 330 с. 

(у співавторстві, 2,7 друк. 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 – не маю. 

10. Чи є 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 – не готувала. 

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 – у звітному році не 

отримувала. 

 

 

 

_________________________ Олена ШУМЕЙКО 
 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27 листопада 2020 року (протокол № 4). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Додаток 1 

 

№ з/п Назва виду роботи Години 

14 
Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) з виступом на відповідному заході, що проходив в Україні 
200 годин  

15 
Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в Україні 
20 годин  

16 
Рецензування монографії, підручника, навчального посібника, 

енциклопедії, словника, дисертації, автореферату, наукової статті   
60 годин  

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 

3.тез доповідей на конференцію:  

Студентська науково-практична конференція «Роль науки в 

розвитку української культури (До 100-річчя створення Української 

академії наук)»: 

-Ігнатюк Ю. –студентка 1 курсу 4групи господарсько-правового 

факультету, «Суржик у сучасній українській мові; 

-Науменко Є. - студентка 1 курсу 4 групи господарсько-правового 

факультету, «Мовне законодавство України» ; 
-Філіпських О. – студентка 1 курсу  1 групи господарсько-правового 

факультету, « Проблеми застосування принципу державної мови в 

судочинстві»;  

-Агапіна А. – студентка 1 курсу 2 групи господарсько-правового 

факультету, « Агатангел Кримський – унікальний вчений»; 

-Щербак В. – студент 1 курсу 2 групи господарсько-правового 

факультету, «Діяльність Михайла Драгоманова та наукові досягнення». 

100 годин 

 ВСЬОГО 410 

 
 

 


