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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК  

(0,5 посад. окл.) 

1. Прудникова Олена Вікторівна. 

2. Доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології. 

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

методологічні орієнтації в рефлексії інформаційної культури» (2 друк. арк.). 

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

методологічні орієнтації в рефлексії інформаційної культури» (48,4 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 феномена інформаційної культури та 

особливостей її природи в умовах інформаційного суспільства.  

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): 

 Третя Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: 

історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика»,  22-23 листопада 2017 

р., м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури; 

 Міжнародна конференція. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. Рахманінов… Інформаційна культура… Відповідальна – 

Трубнікова Л.М. 

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

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

 Прудникова О.В. Медиа и философия : грани взаимодействия: монографія/ 

[А.П. Алексеенко, М.В. Бейлин, Л.М. Газнюк и др.] ; под ред. Л.Н. Дениско, С.А. 



Заветного. – Харьков, 2017. – 258с. Розділ «Інформаційна культура як відкрита 

нелінійна система», С. 59-70. (0,45 друк. арк.); 

 Прудникова О.В. Феномен інформаційної культури : онтологічний статус та 

соціоантропологічні детермінанти : монографія / О.В. Прудникова ; за заг. ред. 

О.П. Дзьобаня. – Харків: Право, 2017. – 504с. (27,3 друк. арк.); 

 Прудникова О.В. Є. М. Мануйлов, О. В. Прудникова Інформаційно - 

культурна безпека України в умовах «Гібридної війни». Вісник Національного 

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

Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2017. – №1 (32). – 160 с. 

С.26-37. (0,6/0,3 друк. арк.); 

 Прудникова О.В. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : 

Право, 2017р. Т.2 : Філософія права/ редкол. : С.І. Максимов (голова) та ін.: Нац. 

акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН 

України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 1128с. : іл. Стаття «Ідеологія 

політична». С.289-292. (0,3 друк. арк.); 

 Прудникова О.В. Антицінності віртуального простору: філософський аналіз. 

Стаття. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого». Серія : Філософія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 

2017. – № 3 (34). – С. 47-57. (0,7 друк.арк.); 

 Прудникова О.В. Філософсько-соціологічні аспекти сучасного 

інформаційного суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Панфілова О.Ю. – 

Харків: ФОП Данилко Н.С; 2017. 388с. (Розділи: 4– Онтологія інформаційної 

культури у соціальних практиках сучасності . 5– Масова комунікація як 

атрибутивний феномен соціального простору).с. 220–274. (1,35 друк. арк.); 

 Прудникова О.В. Ціннісне підґрунтя інформаційної культури суб’єктів 

віртуальної реальності // Стратегічні пріоритети. Серія: Філософія. – 2017. – № 3. –

 С. 171-177. (0,7 друк. арк.); 

 Прудникова О.В. Філософія інформаційної культури : навч. посіб. \ О.В. 

Прудникова. – Харків : Право, 2017. – 328 с. (16,4 друк. арк.); 

 Прудникова О.В. Проблема інформаційної культури: світоглядні уявлення та 

сутнісне наповнення» // Розвиток інформаційної культури: український та 

європейський досвід її правового забезпечення. Вип.14: Наукові статті учасників 

XV Міжнародного науково-теоретичного симпозіуму «С. Рахманінов та культура 

України (С. Рахманінов: на зламі століть). Розвиток інформаційної культури: 

український та європейський досвід її правового забезпечення» / Під ред. 

кандидата мистецтвознавства, професора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Л.М. Трубнікової. – Харків: ФОП Носань В.А., 2017. – 

С.144-159 (0,6 друк. арк.).  

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

базах даних РІНЦ, Index Copernicus та інш. Публікації у РІНЦ: 

 Прудникова О.В. Є. М. Мануйлов, О. В. Прудникова Інформаційно - 

культурна безпека України в умовах «Гібридної війни». Вісник Національного 

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

Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2017. – №1 (32). – 160 с. с.26-

37. (0,6/0,3 друк. арк.); 

 Прудникова О.В. Антицінності віртуального простору: філософський аналіз. 

Стаття. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 



Ярослава Мудрого». Серія : Філософія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 

2017. – № 3 (34). – С. 47-57 (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. 

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: 

 Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету 

(17 листопада 2017 р.). 
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Завідувач кафедри _______________________________ проф. В.О.Лозовой 

 

Затверджено на засідання кафедри культурології  

протокол №4 від «28» листопада 2017 року. 


