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1. Підкуркова Ірина Валеріївна 

2. Кандидатка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціології та політології 

3. Особливості функціонування судових інститутів країн Південної Америки (1,5 др.арк.) 

4. Особливості функціонування судових інститутів країн Південної Америки (3,5 др.арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті 4 , тези наукових доповідей 2 

та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- виявлено та досліджено умови збереження етнічної ідентичності української діаспори в 

Бразилії; 

- визначено методологічні аспекти дослідження свободи преси в умовах демократії; 

проаналізовано особливості функціонування ЗМІ Бразилії. 

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

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах  

- Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова культура українського 

народу в контексті модерного державотворення» (ХХХІІ Харківські політологічні читання) 

- 23.04.2021, м. Харків 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві» - 28.05.2021, м.Харків 

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

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів 

          3,5 друк.арк 
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                                                         Статті: 4    (2.4 друк.арк ) 

 

1. Pidkurkova I. (2021). The problem of social selection in the system of higher education in 

the conditions of distance learning (through the prism of Pitirim Sorokin’s theory of social 

mobility). Youth in Central and Eastern Europe. 7(11), 22–29. (0,7 др.арк.) 

2. Vodnik V. D., Klimova G. P., Pidkurkova I. V. (2021) Sociological methods of research 

of juvenile delinquency. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія, 3(50). С. 232-254. (авт. – 0,4 др.арк.) 

 

3. Підкуркова І. (2021). Проблема збереження етнічної ідентичності української 

діаспори в Бразилії. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія, 4(51). С. 208-219. (0,8 др.арк.) 

4. Volianskа O., Pidkurkova I. Methodological problems in international studies of freedom 

of the press. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 6th 

International scientific and practical conference. Chicago, USA, 2021. (авт. - 0,5 др.арк.) 

                                                       Тези:  2  (0,4 друк.арк) 

Підкуркова І.В. Smart-освіта як концепція нової освітньої парадигми. Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві», 26 березня 2021 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. (0,2 

др.арк.) 

- Підкуркова І.В. Функціонування засобів масової інформації Бразилії в умовах 

демократичної політичної системи. Політична система України за умов глобальних 

викликів і локальних проблем: зб. матеріалів ХХXІV Харків. політол. читань (м. Харків, 21 

квіт. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 94-97. (0,2 др.арк.) 

Методичні матеріали   3  (0,7 друк.арк)  

- Методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни 

«Соціально-політичні студії» для студентів І та ІІ курсів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» денних факультетів / уклад.: М. П. Требін, 

О. Ю. Панфілов, В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 58 с. 

(авт.: 0,3625 др. арк.) 

- Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво»: методичні 

поради та завдання для студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» денних факультетів / уклад.: М. П. 

Требін, Г.П. Клімова, В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2021. 25 с. (авт.: 0,1875 др. арк.) 

- Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії»: методичні 

поради та завдання для студентів І та ІІ курсів денних факультетів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»; 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: 

М. П. Требін, О. Ю. Панфілов, В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2021. 23 с. (авт.: 0,14 др. арк.) 

 

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

Scopus, Web of Science (окремо). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

- Pidkurkova I. (2021). The problem of social selection in the system of higher education in the 

conditions of distance learning (through the prism of Pitirim Sorokin’s theory of social mobility). 

Youth in Central and Eastern Europe. 7(11), 22–29. (0,7 др.арк.) 

- Vodnik V. D., Klimova G. P., Pidkurkova I. V. (2021) Sociological methods of research of 

juvenile delinquency. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія 

права, політологія, соціологія, 3(50). С. 232-254. (авт. – 0,4 др.арк.) 

- Підкуркова І. (2021). Проблема збереження етнічної ідентичності української діаспори в 

Бразилії. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія, 4(51). С. 208-219. (0,8 др.арк.) 

- Підкуркова І.В. Smart-освіта як концепція нової освітньої парадигми. Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві», 26 березня 2021 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. (0,2 

др.арк.) 

- Підкуркова І.В. Функціонування засобів масової інформації Бразилії в умовах 

демократичної політичної системи. Політична система України за умов глобальних 

викликів і локальних проблем: зб. матеріалів ХХXІV Харків. політол. читань (м. Харків, 21 

квіт. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 94-97. (0,2 др.арк.) 

- Volianskа O., Pidkurkova I. Methodological problems in international studies of freedom of the 

press. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 6th International 

scientific and practical conference. Chicago, USA, 2021. (авт. - 0,5 др.арк.) 

 

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

Збірника матеріалів ХХXІV Харків. політол. читань «Політична система України за умов 

глобальних викликів і локальних проблем» 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології   

протокол № 4 від 29 листопада 2021 р. 
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