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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 

1. Сідак Людмила Миколаївна. 
2. Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – Гносеологічний 
аналіз саморозвитку та руйнації особистості – 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – Гносеологічний 
аналіз саморозвитку та руйнації особистості – 1,5 друк. арк. 
4.1. Розділ монографії, наукова стаття, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

У процесі філософсько-антропологічного дослідження саморозвитку та руйнації 
особистості проаналізовано сучасні підходи до осмислення дефініції зазначених 
феноменів. Найсуттєвішими рисами саморозвитку особистості пропонується вважати 
збагачення буття, яке ініціюється відчуттям його неповноти, прагненням збагатити і є 
проявом свободи особистості. Осмислено значення саморозвитку національної еліти в 
сучасних умовах. 
5. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не брала. 
5.1. Участі у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не брала. 
5.2. Проекти законів та інших нормативно-правових актів не рецензувала. 
5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не працювала. 
5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не працювала. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 
соціологічних досліджень не проводила. 
6.2. Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів 
не готувала. 
6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування не брала. 
6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 
6.5. Відповіді (висновки) 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) – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 
1. VII Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні вектори 
педагогіки вищої школи», 28 квітня 2016 р., м. Харків; доповідь на тему «Світоглядні 
орієнтири у сучасній системі освіти України». 
2. ХІУ Міжнародна науково-теоретична конференція «С. Рахманінов та культура 
України (С. Рахманінов: на зламі століть)», 15 квітня 2016 р., Харків; доповідь – 
«Саморозвиток національної еліти в умовах сучасної духовної кризи суспільства». 
3. XIIІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Внесок родини Алчевських в 
розвиток української культури», 16 квітня 2016 р., Харків. 
4. ХVII Міжнародна науково-практична конференція  «Освіта і доля нації. Філософія  і 
педагогіка миру в Україні та сучасному світі», 28-29 жовтня 2016 р. , м. Харків; доповідь 
– «Причини конфліктності у сучасному світі» 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
1. Сідак Л.М. «Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену «саморозвиток 
особистості» // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т Ф 48 
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ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – Вип. 47 (Ч. І). – 247 с. – С. 121-133. – 0,7 
друк арк. 
2. Сідак Л.М. «Саморозвиток національної еліти в умовах сучасної духовної кризи 
суспільства» // С. Рахманінов та культура України. С.Рахманінов: на зламі століть. Вип. 
13, Книга ІIІ, Харків «Майдан», 2016.  – С. 246-256. – 0,5 друк. арк. 
3. Сідак Л.М. Причини конфліктності у сучасному світі /Л.М.Сідак// «Освіта і доля 
нації». Філософія  і педагогіка миру в Україні та сучасному світі: Матеріали ХVІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2016 р.) /Харк.нац.пед.ун-т 
ім.Г.С.Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. - С.175-178.– 0, 14 друк. арк. 
4. Сідак Л.М. Дещо про світоглядні орієнтири у сучасній системі освітиУкраїни // VII 
Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки 
вищої школи, м. Харків, 28 квітня 2016 р. Збірник матеріалів. – Х., Міськдрук, 2016. – 
392 с. – С. 148-152. – 0,16 друк. арк. 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
Сідак Л.М. Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену «саморозвиток 
особистості» // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т Ф 48 
ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – Вип. 47 (Ч. І). – 247 с. – С. 121-133. – РІНЦ 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ніякої. 
12. Опонентом дисертаційних захистів у цьому році не була. 
13. Відгуки на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії) – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями не було. 
16. Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не брала. 
17. Участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не брала. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – ніякі. 
 
Підпис ____________________ 
 
 
Завідувач кафедри _______________________________проф. В.О. Лозовой 
 
 
Затверджено на засідання кафедри культурології протокол №3 від «  » листопада 2016 
року. 

 


