
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 

(0,75 посад. окл.) 

1. Сідак Людмила Миколаївна. 

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

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

«Взаємозалежність руйнації особистості і правової культури у суспільстві» (1,5 

друк. арк.) 

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

«Взаємозалежність руйнації особистості і правової культури у суспільстві» (2,3 

друк. арк.)  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в осмисленні небезпек, що 

породжуються деформацією культури у сучасному світі, зокрема правової 

культури: небезпека бюрократизації суспільства як причини втрати 

індивідуальності і свободи особистості й водночас тоталітаризму; деформація 

освітнього середовища, як причини криміналізації особистості, а отже, і її руйнації. 

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

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 інших соціологічних 

досліджень - не проводила.  

6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних органів - 

не готувала.  

6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензуванні - 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. Я не є депутатом місцевої ради і не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).  

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

місце проведення):  

•  І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого 

розвитку у глобалізованому світі», 3-5 жовтня 2017 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

м. Харків; 

•  VIII Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні 

вектори педагогіки вищої школи», 21-22 квітня 2017 р., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 

м. Харків; 

•  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного 

суспільства в умовах глобальної нестабільності», 12-13 травня 2017 р., 

Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, м. Одеса; 



•  Міжнародна науково-практична конференція "Формування сучасного 

освітнього простору: переваги, ризики, механізми реалізації», 29 вересня 2017 р., 

Гуманітарний факультет Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані, 

м. Тбілісі, Грузія / International scientific-practical conference «Forming of modern 

educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms», September 29, 

2017, Sulkhan-saba Оrbeliani teaching university faculty of humanities, Tbilisi, Georgia; 

•  ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 23-25 листопада 2017 

р., Міністерство освіти і науки України, Східно-європейський інститут психології 

(Україна-Франція), Інститут педагогіки Гданського університету (Польща) та ін., 

м. Київ; 

•  Круглий стіл «Трансформація духовних цінностей українського народу у 

ХХ ст. та на початку ХХІ ст». Доповідь «Взаємодія держави і церкви у ХХ ст. та на 

поч. ХХІ ст.». 

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

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

•  Сідак Л.М. Про деякі напрямки морального виховання студентської молоді // 

Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: VIII Міжнародна науково-

практична конференція, м. Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 21-22 квітня 2017 р. 

/ збірник матеріалів. – Харків: «Міськдрук», ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 368 с. – 

С. 300-302. – тези (0,1 друк. арк.); 

•  Сідак Л.М. Криза індивідуальності як прояв зовнішнього контролю в умовах 

глобалізації // Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 12-13 травня 2017 р. / 

матеріали конференції. – м. Одеса, ГО «Причорноморський центр досліджень 

проблем суспільства», 2017. – 112 с. – С. 34-39. – стаття (0,25 друк. арк.); 

•  Сидак Л.Н. Влияние образовательной среды на криминализацию личности // 

International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: 

benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 

2017. Tbilisi: Baltija Publishing. 196 pages. – С. 175-178. – стаття (0,25 друк. арк.); 

•  Сідак Л.М. Феномен життя в контексті саморозвитку особистості // Актуальні 

проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Серія «Філософія» 

/ Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. – Вип. 19. – С. 108-111. –стаття, фахове видання (0,7 друк. 

арк.); 

• Сідак Л.М. Мова української юриспруденції: навчально-методичний посібник 

для практичних занять і самостійної роботи для студентів І курсу першого 

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

[Електронний ресурс] / уклад.: В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак, О. А. Шумейко. – 

Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 51с. – (1 друк. арк.) 

(авторські).  

9.1. Публікацій у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science - не було. 

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

базах даних:  

Index Copernicus International: 

 Сідак Л.М. Феномен життя в контексті саморозвитку особистості // Актуальні 

проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Серія «Філософія» 

http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p24788182,3.html


/ Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. – Вип. 19. – С.108-111. – стаття (0,7 др. арк.). 

10. Я не є членом редакційної колегії якого-небудь видання.  

11. Я не є членом спеціалізованої вченої ради.  

12. Опонентом дисертаційних захистів - не була.  

13. Підготувала рецензію на монографію: 

 Богомолець О.В. «Українська домашня ікона» – К.: Видавничий дім Дмитра 

Бураго, 2017. – 520 с. 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом - не була. 

15. Із закордонними організаціями - не співпрацювала.  

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: 

 Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

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

(17 листопада 2017 р.). 

 

 

 

Підпис ____________________  

 

Завідувач кафедри _______________________________проф. В.О. Лозовой  

 

Затверджено на засіданні кафедри культурології 

 протокол № 4 від «28» листопада 2017 року. 


