
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК  

(0,5 посад. окл.) 

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

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

професор кафедри культурології. 

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

становлення інформаційної культури в українському суспільстві, 2,0 друк. арк. 

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

становлення інформаційної культури в українському суспільстві, 4,7 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 інформаційної культури в українському 

суспільстві.  

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):  
1. Сучасна інформаційна культура як середовище становлення особистості. Тези. 

Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі: матеріали 

всеукр. наук. – практ. конф. (21 берез. 2019 р.) / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків: Право, 2019. – 126 с. 

2. До проблеми ідентичності людини в умовах віртуальної реальності. Тези. 

Духовна культура України перед викликами часу: тези доп. учасників ІІ Всеукр. 

наук. – практ. конф. ( м.Харків, 16 квіт. 2019 р.) / [Редкол; А.П. Гетьман (голова), 

В.О. Лозовой, О.А. Стасевська, О.В. Уманець]. – Харків: Право, 2019. – 282 с. 
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 3. Амбівалентність впливу соціокультурних процесів на вітчизняну інформаційну 

культуру // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві: матеріали Всеукр. Наук-практ. конф., 30 травня 2019 р. / Нац. юрид. ун-

т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. 

4. Інформаційна культура як чинник саморозвитку особистості // Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., 15 листоп. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 

2019. – 404 с.  

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

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

1. Сучасна інформаційна культура як середовище становлення особистості. Тези. 

Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі: 

метеріали всеукр. наук. – практ. конф. (21 берез. 2019 р.) / НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків: Право, 2019. – 126 с. – 0,3 др.арк. 

2. До проблеми ідентичності людини в умовах віртуальної реальності. Тези. 

Духовна культура України перед викликами часу: тези доп. учасників ІІ Всеукр. 

наук. – практ. конф. ( м.Харків, 16 квіт. 2019 р.) / [Редкол; А.П. Гетьман (голова), 

В.О. Лозовой, О.А. Стасевська, О.В. Уманець]. – Харків: Право, 2019. – 282 с. – 

0,3 др.арк. 

3. Амбівалентність впливу соціокультурних процесів на вітчизняну інформаційну 

культуру // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві: матеріали Всеукр. Наук-практ. конф., 30 травня 2019 р. / Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – 0,3 др.арк. 

4. Культура України: тезаурус і персоналії / Л. В. Анучина, О. А. Стасевська, О. В. 

Уманець та ін. ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець ; [наук. 

ред. В. О. Лозовой]. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків : Право, 2019. – 272 с. – 1 

др. арк. 

5. Інформаційна культура як чинник саморозвитку особистості // Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 15 листоп. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків 

: Право, 2019. – 404 с. – 0,3 др.арк. 

6. Дзьобань О.П., Прудникова О.В. Інформаційна та національна культури 

українського соціуму: проблеми кореляції. Інформація і право. 2019. № 3 (30). 

С. 16-27. – 0,8 др.арк. 

7. Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах : монографія ; за заг. 

ред. проф. О. Ю. Панфілова. − Харків : ХІФ КНТЕУ, 2019. – 280.                                 

О.В. Прудникова, докт. філос. наук, доц. (розділ 5). – 1 др. арк. 

8. Sydorenko D.B., Yatsenko O.D., Prudnikova O.V. Organicity of the phenomenon of 

culture as an explication of vitality. Anthropological Measurements of Philosophical 

Research, No. 16, 2019, p. 46–54. – 0,7 др.арк. 

 

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

даних Scopus, Web of Science: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1. Sydorenko D.B., Yatsenko O.D., Prudnikova O.V. Organicity of the phenomenon 

of culture as an explication of vitality. Anthropological Measurements of Philosophical 

Research, No. 16, 2019, p. 46–54. 

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

базах даних: 

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. 

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 05.12.2019 (протокол № 4). 

 

Підпис ____________________ 
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

№ з/п Назва виду роботи Години 

1 

Публікація наукової статті у Web of science. Sydorenko D.B., 

Yatsenko O.D., Prudnikova O.V. Organicity of the phenomenon of 

culture as an explication of vitality. Anthropological Measurements of 

Philosophical Research, No. 16, 2019, p. 46–54.  

90 годин 

2 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку 

наукових фахових видань України. Дзьобань О.П., Прудникова 

О.В. Інформаційна та національна культури українського соціуму: 

проблеми кореляції. Інформація і право. 2019. № 3 (30). С. 16-27. 

50 годин 

3 

Публікація монографії (енциклопедії, словника, науково-

практичного коментаря до законодавства), що видається в Україні. 

1. Культура України: тезаурус і персоналії / Л. В. Анучина, О. А. 

Стасевська, О. В. Уманець та ін. ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. 

Стасевської, О. В. Уманець ; [наук. ред. В. О. Лозовой]. – 2-ге 

вид., випр. та допов. – Харків : Право, 2019. – 272 с. 

2. Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах : 

монографія ; за заг. ред. проф. О. Ю. Панфілова. − Харків : ХІФ 

КНТЕУ, 2019. – 280.  О.В. Прудникова, докт. філос. наук, доц. 

(розділ 5). 

50 годин 

 

 

 

100 годин 

 

 

4 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в 

Україні. 

1.Сучасна інформаційна культура як середовище становлення 

особистості. Тези. Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному українському соціумі: метеріали всеукр. наук. – практ. 

конф. (21 берез. 2019 р.) / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків: 

Право, 2019. – 126 с. 

2.До проблеми ідентичності людини в умовах віртуальної 

реальності. Тези. Духовна культура України перед викликами часу: 

тези доп. учасників ІІ Всеукр. наук. – практ. конф. ( м.Харків, 16 

квіт. 2019 р.) / [Редкол; А.П. Гетьман (голова), В.О. Лозовой, О.А. 

Стасевська, О.В. Уманець]. – Харків: Право, 2019. – 282 с. 

3.Амбівалентність впливу соціокультурних процесів на вітчизняну 

інформаційну культуру // Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві: матеріали Всеукр. Наук-

практ. конф., 30 травня 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків: Право, 2019. 

4.Інформаційна культура як чинник саморозвитку особистості // 

Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2019 р. / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 404 с. 

 

 

20 годин  

 

 

 

 

20 годин 

 

 

 

 

20 годин 

 

 

 

 

20 годин 

 

 

Загальна кількість годин: 370 годин. 

 


