
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК  

(0,75 посад. окл.) 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Прудникова Олена Вікторівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: Доктор філософських наук, 

доцент, доцент кафедри культурології. 

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

підґрунтя інформаційної культури суб’єктів віртуальної реальності. 2,0 друк. 

арк. 

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

підґрунтя інформаційної культури суб’єктів віртуальної реальності. 2,0 друк. 

арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, наукові 

статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – полягає в здійсненні 

комплексного теоретико-методологічного аналізу ціннісного підґрунтя 

інформаційної культури суб’єктів віртуальної реальності.  

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

не брала участі. 

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

готувала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не рецензувала. 

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 Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування – не брала участь. 

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 

депутатом. 

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

та місце проведення):  
Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 

України перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти»)» – 



Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків : 

2018. 

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

дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів: 

- Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури 

вітчизняного соціуму в умовах «гібридної війни». Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2018. – №1 (36). –  182 

с. – с.33-43. 0,7 друк. арк. Стаття. 

- Сучасне інформаційне середовище як чинник формування інформаційної 

культури. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя 

заснування «Просвіти»)» – Харків : Право, 2018, – 212с. – с.39-42. 0,3 друк. 

арк. Тези. 

- Security At Information Culture: Wouldn’t We Lose Humanity? Olena 

Prudnikova and Oleksii Kuznietsov. Philosophy and Cosmology, Volume 21, 

2018. The Academic Journal. Kyiv, 2018.p.107-115. 1  друк. арк. Web of Science. 

Стаття. 

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

базах даних Scopus, Web of Science: 

- Security At Information Culture: Wouldn’t We Lose Humanity? Olena 

Prudnikova and Oleksii Kuznietsov. Philosophy and Cosmology, Volume 21, 

2018. The Academic Journal. Kyiv, 2018.p.107-115. 1  друк. арк. Web of Science. 

(Безпека у інформаційній культурі : чи втратимо ми людство? Олена 

Прудникова і Олексій Кузнєцов // «Філософія і космологія», Том 21, 2018. 

Академічний журнал, м. Київ, Україна. – С. 107-115. (1 друк. арк.)). 

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

наукометричних базах даних: 

- Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури 

вітчизняного соціуму в умовах «гібридної війни». Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2018. – №1 (36). –  182 

с. – с.33-43. 0,7  друк. арк. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – не є 

членом редколегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є членом 

спеціалізованої вченої ради. 

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. 

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


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. 

 

Затверджено на засіданні кафедри культурології  

від 27.11.2018 (протокол № 4). 

 

Підпис ____________________ 


