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1. Сідак Людмила Миколаївна. 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи –«Руйнація 

особистості і злочинна діяльність» – 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Руйнація 

особистості і злочинна діяльність» – 2,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: осмислено причинний зв’язок між 

змінами у культурному середовищі, зокрема злочинному, що виражаються у 

певних культурних символах, та кризовими явища в бутті особистості і 

суспільства. 

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

брала. 

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

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 Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – не брала. 

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) – ні. 

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

місце проведення). 

8.1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: 

інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», 30-31 березня 2018 р., 

м. Київ.  

8.2. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: напрямки та 

тенденції розвитку в Україні та світі», 20-21 липня 2018 р., м. Одеса.  

8.3. ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 25 вересня 2018 р., м. 

Харків. 



8.4. XLI Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 26-27 сентября 2018 г., г. Переяслав-

Хмельницкий. 

8.5. Круглий стіл «Правові засади функціонування державної мови», 14 травня 

2018 р., м. Харків. 

8.6. Круглий стіл «Християнізація Київської Русі як фактор становлення та 

розвитку української культури», 03 жовтня 2018 р., м. Харків. 

8.7. Круглий стіл «Українська мова: минуле і сучасне», 30 жовтня 2018 року, м. 

Харків. 

 

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

перелік надрукованих у 2018 р. 

1. L. Sidak. An education`s value for development in globalization conditions 

(Значення освіти для розвитку особистості в умовах глобалізації) // 

Міжнародне видання "European Humanities Studies: State & Society", Fundacja 

im. M.Reja, Krakov, Poland, 2017. – Index Copernicus International, 

GoogleAcademy, BazHum, Biblioteka Narodova (Polska). (у співав.) – 0,4 друк. арк. 

2. Сідак Л.М. Саморозвиток особистості судді як ознака його духовної 

культури й показник професійної самореалізації / Л.М. Сідак // Практична 

філософія. – Вип. 4 (№ 66).– Київ: Центр практичної філософії разом із Інститутом 

філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2017. – 196 с. – С.10-17. – 0,75 друк. 

арк. 

3. Сідак Л.М. Культурні символи системної кризи особистості і суспільства // 

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, 

суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (м. Київ, 

30-31 березня 2018 р.). / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний 

центр прикладної інформатики НАН України. – К.: ГО «Інститут інноваційної 

освіти», 2018. – 252 с. – С. 83-88 – 0,4 друк. арк. 

4. Сидак Л.Н. Духовные особенности и свойства бытия личности // Актуальные 

научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 

2018. - Вып. 9(41), ч. 2. – 168 с. – С. 85-91. (РИНЦ, Google Scholar, Бібліометрика 

української науки, Index Copernicus). – 0,5 друк. арк. 

5. Сідак Л.М. Завдання етики в умовах глобалізації // Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку 

в Україні та світі» (м. Одеса, 20-21 липня 2018 року). – Одеса: ГО 

«Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. – 112 с. – С. 75-

80. – 0,25 друк. арк. 

6. Сідак Л.М. Значення правового регулювання сучасної української 

літературної мови // Матеріали круглого столу «Правові засади функціонування 

державної мови» 14 травня 2018 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого // Проблеми 

законності. Збір. наук. праць. – Вип. 142. – Харків, 2018. – С. 228-230. – 0,1 друк. 

арк. 

7. Сідак Л.М. Духовно-моральній потенціал православної культури: від 

Київської Русі до сучасної України // Матеріали круглого столу «Християнізація 

Київської Русі як фактор становлення та розвитку української культури», 03 

жовтня 2018 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого // Проблеми законності. Збір. наук. 

праць. – Вип. 143. – Харків, 2018. – 0,1 друк. арк. 

 



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

даних Scopus, Web of Science – не мала. 

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

базах даних. 

1. L. Sidak, O. Shumeyko. An education`s value for development in globalization 

conditions (Значення освіти для розвитку особистості в умовах глобалізації) // 

Міжнародне видання "European Humanities Studies: State & Society", 2017  – )Index 

Copernicus International, GoogleAcademy, BazHum, Biblioteka Narodova (Polska). – 

(0,4 друк. арк.). 

2. Сидак Л.Н. Духовные особенности и свойства бытия личности // Актуальные 

научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 

2018. - Вып. 9(41), ч. 2. – 168 с. – С. 85-91. (РИНЦ, Google Scholar, Бібліометрика 

української науки, Index Copernicus). – 0,5 друк. арк. 

 

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

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

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 маю. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не брала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 
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