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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 РІК 

(1 посад. оклад) 

 

1. СІДАК Людмила Миколаївна 

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

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

«Людська особистість в умовах глобальних трансформацій суспільства» – 1,5 друк. 

арк. 

 

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

«Людська особистість в умовах глобальних трансформацій суспільства» – 7,93 друк. 

арк.  

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

доповідей та повідомлень, статті у словнику. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У процесі дослідження впливу сучасної культури на саморозвиток та руйнацію 

особистості, її духовність, співвідношення досягнень західної цивілізації і повноти 

буття особистості, доведено, що збільшення технічних і технологічних можливостей 

людства супроводжується обмеженням свободи особистості, руйнує її і робить 

вразливою перед викликами нових глобальних загроз. 

 

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 у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України – 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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України – 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. 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 

1. XXXIII Международная научная конференция «Проблемы эффективного 

управления государством, 21 марта 2020 года, Грузия, г. Тбилиси, Международная 

академия социально-экономических наук, Международная академия политического 

менеджмента, Международная академия юридических наук. 

2. XXXIV Международная научная конференция «Проблемы эффективного 

управления государством, 9 ноября 2020 года, Грузия, г. Тбилиси, Международная 

академия социально-экономических наук, Международная академия политического 

менеджмента, Международная академия юридических наук. 

3. Республиканская научно-практическая конференция (форум) «Алть-Фараби 

и вопросы модернизации интеллектуальной культуры современного общества»,         

10 июня 2020 года, г. Алматы, Республика Казахстан, Институт философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК. 

4. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Людина та штучний 

інтелект: виміри філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської 

публіцистики. Підхід філософської антропології як мета антропології», 21-22 травня 

2020 року, м. Київ, НПУ імені М. Драгоманова і лабораторія метаантропологічних 

досліджень НПУ ім. М.П. Драгоманова, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 

України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Асоціація 

Філософського Мистецтва Софійського університету імені К. Охридського (м. Софія, 

Болгарія), Центр гуманітарної освіти НАН України. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії моралі 

і права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 року, м. Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого 

6. Міжнародна наукова конференція «Ціннісні орієнтири в мистецькому 

просторі – індивід і соціальний контекст», 2 квітня 2020 року, ХНПУ імені                       

Г.С. Сковороди 

7. ХХХ Міжнародні людинознавчі філософські читання «Гуманізм. Людина. 

Камо грядеши?», 16-17 жовтня 2020 р., м. Дрогобич, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка 

8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісні орієнтири в 

сучасному світі : теоретичний аналіз і практичний досвід», 19 червня 2020 року,                 

м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка. 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Філософія у сучасному світі», 

20 листопада 2020, м. Харків, Національний технічний університет «ХПІ». 

10. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 

України перед викликами часу» (до 30-річчя кафедри культурології НЮУ 

імені Ярослава Мудрого), 16 квітня 2020 року, м. Харків, НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. 

 

Підготовка студентських тез на конференції: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії моралі 

і права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 року, м. Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого – підготовлено 4 тез: Тільна К.С., Генюк М. О., Тризно С.О., 

Чемодурова А. Ю. ( факультет адвокатури, 1 курс) 
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2. Студентська науково-практична конференція «Друга світова війна у 

наукових і художніх пошуках вчених та митців України (до 75-річчя Перемоги у 

Другій світовій війні)», 14 травня 2020 р, м Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. – підготовлено 20 студентських робіт: 

Степанова Д., Гайчук О., Гончаренко Д., Жигадло В., Кириченко В., Кіфік А., Колодій 

Л., Красноруцька Т., Мельниченко А., Москаленко Д., Назаренко М., Омельченко Ю., 

Поколенко М., Риженко В., Саакян І., Тільна К., Тризно С., Фесенко Б., Чемодурова 

А., Явтушенко О. (факультет адвокатури, 1 курс). 

 

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

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О. Ю. 

Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – 984 

с. – 1,75 друк. арк. 

2. Сидак Л. Проблемы саморазвития личности на современном этапе развития 

цивилизации // Международный научный журнал «Прогрес», № 1-2, 2020. – Тбилиси: 

Международное издательство ”Прогресс”, 2020. – С. 51-56 – 0,5 друк. арк. 

3. Сидак Л. Н. Саморазвитие и лидерство: апология одной утопии // Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции (форума): «Аль-

Фараби и вопросы модернизации интеллектуальной культуры современного 

общества», 10 мая 2020 г. – Алматы: Институт философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК, 2020. – С. 67-71. – 0,6 друк. арк. 

4. Сидак Л. Пандемия эгоизма как основа глобальных проблем современности 

// Материалы ХХХIV Международной научной конференции «Проблемы 

эффективного управления государством», 09 ноября 2020 года. – Тбилиси: 

Международное издательство ”Прогресс”, 2020. – С. 59-61. – 0,25 друк. арк. 

5. Сидак Л. Моральные требования к управленческой элите в современном 

обществе // Материалы ХХХІІІ Международной научной конференции «Проблемы 

эффективного управления государством», 21 марта 2020 года. – Тбилиси: 

Международное издательство ”Прогресс”, 2020. – С. 59-61. – 0,2 друк. арк. 

6. Сідак Л. М. Про пандемію як лакмусовий папір моральної кризи в сучасному 

світі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовна 

культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)», 16 квітня 2020 р. 

– Харків: Право, 2020. – 210 с. – С. 73-77. – 0,25 друк. арк. 

7. Сідак Л. М. Про небезпеки визнання суб’єктності штучного інтелекту // 

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Людина і штучний 

інтелект: виміри філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської 

публіцистики. Підхід філософської антропології як мета антропології», 21-22 травня 

2020 р. Київ: КНТ, 2020. – 0,25 друк. арк. 

8. Сідак Л. М. Конфлікт християнських ціннісних орієнтирів і держави: сучасні 

реалії // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний 

досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 червня 

2020 року, м. Тернопіль. ТНПУ імені В. Гнатюка. Ред. кол.: Морська Н. Л., Поперечна 

Г. А., Литвин Л. М. Тернопіль: Вектор, 2020. 130 с. – 0,25 друк. арк. 

9. Сідак Л. М. Роль еліти в подоланні духовної кризи суспільства // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Суперечності взаємодії моралі і права 
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в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 р. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020. – 506 

с. – С. 235-239. – 0,3 друк. арк. 

10. Сідак Л.М., Явтушенко О.В. Вплив COVID-19 та інших епідемій на права 

людини і мораль // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві», 22 травня 2020 р. – 

Харків: Друкарня Мадрид, 2020. – 506 с. – С. 368-372 – 0,3 друк. арк. 

11. Сідак Л.М., Антипенко С.Х. Взаємодія моралі та права як ціннісних 

регуляторів соціалізації молоді // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві», 

22 травня 2020 р. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020. – 506 с. – С. 112-116 – 0,25 друк. 

арк. 

12. Сідак Л.М. Про динаміку ціннісних орієнтирів в контексті саморозвитку 

особистості // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною 

участю «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст», 

9 квітня 2020 року. – Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. 106 с. – 0, 05 друк. 

арк. 

13. Сідак Л.М. Діалектика мультикультуралізму та монокультуралізму // 

Філософія в сучасному світі: Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції, 20–21 листопада 2020 р. / Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Н. 

С. Корабльова Н. С [та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 294 с. – С.123-125 – 

0, 28 друк. арк. 

14. Мова української юриспруденції: навч. посіб. / В. М. Пивоваров, О, М. 

Єрахторіна, О. А. Лисенко та ін. – Харків: Право, 2020. – 330 с. (авторські - 2,7 др. 

арк.) 

 

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

даних Web of Science. 

Harmash L., Khalanska N., Nevelska-Hordieieva O., Sidak, L., Yuryeva Z A. Losev 

and Russian Symbolists. Amazonia Investiga. 2019. Vol. 8 № 24.  Р. 493-499 (1,5/0,5 друк. 

арк.) (не увійшла у звіт за 2019 рік). 

 

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

базах даних. 

 

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

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., 22 трав. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2020. – 514 с. – 29,41 друк. арк. 

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 – нема. 

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

участі. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не брала 

участі. 

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

 

 

 

______________________ Людмила СІДАК 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27 листопада 2020 року (протокол № 4). 
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