
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

 доцента кафедри культурології НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

 

СІДАК ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові – Сідак Людмила Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри культурології. 

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

саморозвитку і руйнації особистості в сучасному українському суспільстві» – 2 друк. 

арк. 

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

саморозвитку і руйнації особистості в сучасному українському суспільстві» – 3,5 

друк. арк. 

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

та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено реалії сучасного українського 

соціуму, які характеризуються втратою свободи особистості, системи стримування 

асоціальної активності, можливості конструктивного діалогу, її відчуженням як прояви 

кризи саморозвитку особистості та соціальної аномії. Доведено, що ці кризові явища 

загрожують поширенням тоталітаризму і є причиною глобальних проблем людства і 

соціальної кризи українського 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 – нотаріусам Відділення 

Нотаріальної палати України в Харківській області, тема лекції: «Професійна етика 

нотаріуса в сучасних умовах», червень 2019 р. 

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). 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі», 21 березня 2019 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 
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2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві», 15 листопада 2019 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому Дню 

філософії, «Філософія в сучасному світі», 22-23 листопада 2019 року, національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків. 

5. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Екзистенціальна 

суперечливість сучасної людини: альтруїзм, егоїзм, нарцисизм», 5-6 грудня 2019 

року, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ. 

6. Круглий стіл, присвячений Дню науки, «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт», 21 

травня 2019 року, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди, м. Харків 

7. Круглий стіл «Актуальні аспекти функціонування мови в різних сферах 

суспільного життя», 17 жовтня 2019 року, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

8. Міжнародний круглий стіл «Етика правника», 21 листопада 2019 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

9. Міжкафедральний круглий стіл «Академічна етика: проблеми функціонування в 

університетському співтоваристві», 17 грудня 2019р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

 

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

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

1. Сідак Л.М. Алкоголізм і руйнація особистості як втрата свободи // Практична 

філософія, №3, 2019. – С.78-84. – 0,7 друк. арк. 

2. Сідак Л.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві» // Практична 

філософія, №3, 2019. – С.212-214. – 0,25 друк. арк. 

3. Сідак Л.М. Криза саморозвитку особистості як вияв духовної кризи сучасного 

українського соціуму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі», 21 

березня 2019 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 32-37. – 0,3 

друк. арк. 

4. Сідак Л.М. Про небезпеки морально-правової аномії для сучасного українського 

суспільства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 

травня 2019 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 30-34. – 0,3 

друк. арк. 

5. Сідак Л.М. Подолання людської особистості: проекція від гуманізму до 

постгуманізму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 15 листопада 2019 

року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 138-146. – 0,5 друк. арк. 

6. Сідак Л.М. Криза саморозвитку особистості як причина екологічних небезпек у 

сучасному світі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
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«Філософія в сучасному світі», 22-23 листопада 2019 року, НТУ «ХПІ», 

Харків, «Точка», 2019. – С. 192-106. – 0,25 друк. арк. 

7. Сідак Л.М. Культура як подолання хаосу // Тези доповідей круглого столу 

«Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт», 21 травня 2019 року, ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди, Харків, 2019. – С. 37. – 0, 1 друк. арк. 

8. Сідак Л.М. Причини морально-правової аномії в сучасному суспільстві // Етика 

правника: збірка тез доповідей і повідомлень учасників круглого столу (21 

листопада 2019 р.) / за ред. Т. Б. Вільчик, Я. О. Ковальової. Харків: Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2019. 307 с. – С.63-65. – 0,2 друк. арк. 

9. Сідак Л.М., Ципищук К.В. Морально-правова культура – основа професійної 

самореалізації юриста // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 

травня 2019 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 60-65. – 

0,25 друк. арк.  

10. Сідак Л.М., Метеджи Д.Ю. Мораль і право як головні регулятори суспільних 

відносин в системі національного виховання // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 30 травня 2019 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

Харків, Право, 2019. – С. 143-146. – 0,2 друк. арк.  

11. Сідак Л.М., Алієва А.В. Реалізація принципу справедливості у різних галузях 

права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 

року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 132-134. – 0,2 друк. арк.  

12. Сідак Л. М., Шмонько Ю. М. Значення страждань для саморозвитку 

особистості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві», 30 

травня 2019 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 65-68. – 

0,25 друк. арк.  

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

Scopus, Web of Science  - немає. 

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

даних – немає. 

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

1. 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. – 7, 32 друк. арк. 

2. Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – 200 с. – 10,6 друк. арк. 

3. 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. – 22,15 друк. арк. 

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. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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15. Співробітництво з закордонними організаціями – не було. 

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

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – Лист-подяка від голови 

Відділення Нотаріальної палати України в Харківській області за прочитану лекцію 

нотаріусам з професійної етики юриста. 

 

 

 

ДОДАТОК 

 
№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку 

наукових фахових видань України: 

Алкоголізм і руйнація особистості як втрата свободи // Практична 

філософія, №3, 2019. – С.78-84. – 0,7 друк. арк. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві» // 

Практична філософія, №3, 2019. – С.212-214. – 0,25 друк. арк. 

 

 

190 

14 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, 

семінарі, форумі) з виступом на відповідному заході, що 

проходив в Україні 

1. Криза саморозвитку особистості як вияв духовної кризи 

сучасного українського соціуму // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі», 21 березня 2019 

року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 32-37. 

– 0,3 друк. арк. 

2. Про небезпеки морально-правової аномії для сучасного 

українського суспільства // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 року, НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 30-34. – 0,3 друк. 

арк. 

3. Подолання людської особистості: проекція від гуманізму до 

постгуманізму // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві», 15 листопада 2019 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

Харків, Право, 2019. – С. 138-146. – 0,5 друк. арк. 

4. Криза саморозвитку особистості як причина екологічних 

небезпек у сучасному світі // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Філософія в сучасному світі», 22-23 

листопада 2019 року, НТУ «ХПІ», Харків, «Точка», 2019. – С. 192-

106. – 0,25 друк. арк. 

5. Культура як подолання хаосу // Тези доповідей круглого столу 

240 
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«Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт», 21 травня 2019 року, 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Харків, 2019. – С. 37. – 0, 1 друк. арк. 

6. Причини морально-правової аномії в сучасному суспільстві // 

Етика правника: збірка тез доповідей і повідомлень учасників 

круглого столу (21 листопада 2019 р.) / за ред. Т. Б. Вільчик, Я. О. 

Ковальової. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 

307 с. – С.63-65. – 0,2 друк. арк. 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, 

семінарі, форумі) без виступу на відповідному заході, що 

проходив в Україні 

1. Морально-правова культура – основа професійної самореалізації 

юриста // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 30 травня 2019 року, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 60-65. – 0,25 друк. арк.  

2. Мораль і право як головні регулятори суспільних відносин в 

системі національного виховання // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Суперечності взаємодії моралі і 

права в сучасному українському суспільстві», 30 травня 2019 року, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, Право, 2019. – С. 143-146. – 

0,2 друк. арк.  

3. Реалізація принципу справедливості у різних галузях права // 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві», 30 травня 2019 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

Харків, Право, 2019. – С. 132-134. – 0,2 друк. арк.  
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