
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ЗА 2021 РІК
(1,0 посад, окладу, з вересня -  0,5)

1. Сідак Людмила Миколаївна.
2. Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

культурології.
3. Анігіляція особистості в епоху Постмодерну -  2,0 друк. арк.
4. Анігіляція особистості в епоху Постмодерну -  4,47 друк. арк.
4Л. Форми впровадження виконаних НДР -  розділи монографії, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 
та ін.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Доведено деструктивний 
характер постмодерних трансформацій на соціальному і особистісному рівнях, 
що свідчить про кризовий стан життєвого середовища і особистості в ньому, а 
отже, про формування кризи саморозвитку особистості та антропологічну кризу 
в період становлення новітніх технологій, що знецінює технологічні досягнення 
та загрожує руйнацією соціуму.

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 р адах пр и В ер ховному 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 участі.
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):
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1. II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 26-27 березня 2021 р., 
м. Харків.

2. VI Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько- 
психологічні аспекти духовності в освіті та науці», 23 квітня 2021 р., м. Львів.

3. II Міжнародна науково-практична конференція «Філософія у 
сучасному світі», 19-20 листопада2021 р.,м. Харків.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Православ’яв Україні: 
виклики часу й історичні традиції» (до 100-річчя від дня народження 
Високопреосвященнійшого митрополита Харківського і Богодухівського 
Никодима(Руснака)(1921 -2011 рр.)), 13 квітня2021 р., м. Харків.

5. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 
України перед викликами часу», 14 травня 2021 р., м. Харків.

6. Круглий стіл «Етика правника», 23 квітня 2021 р ., м. Харків.
7. III Казахстанский философский конгресе «Философия независимого 

Казахстана в эпоху глобальных трансформаций», 23-24 листопада 2021 рок, 
г. Алматы

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

1. Сидак Л.Н. Рабство эгоизму как проявление ценностных ориентиров 
современного общества. А дам злемі. Философский и 
общественно гуманитарный журнал: Институт философии, политологии и 
религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, г. Алматы. №1 (87), 2021. 142 с. |С. 3-16. -  0,92 друк, 
ар к.

2. Сидак Л.Н. Антропологический кризис как кризис саморазвития 
личности. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: 
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня2021 
р./НЮ Уім. Ярослава Мудрого. Харків: Друкарня Мадрид, 2021. 364с. С.89- 
93 .-0 ,42  друк. арк.

3. Сідак Л.М. Формування духовної культури студента в освітньому 
просторі. Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 
"Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці”, 23 квітня 
2021 р. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021.208 с. С. 162-165.-0,25 друк. арк.

4. Сідак Л.М. Розвиток інформаційних технологій як загроза 
саморозвитку особистості. Філософія в сучасному світі: Матеріали 
II Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2021 р. 
Харків: Друкарня Мадрид, 2021.233 с. С.117-120.-0,31 друк. арк.

5. Сідак Л. М. Криза ідентичності як криза саморозвитку особистості: 
постмодерністськітрансформації. Духовна культура України перед викликами 
часу : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. 
Харків: Право, 2021.280с. С.78-82.-0,23 друк. арк.

6. Сидак Людмила. Православная церковь и духовное состояние 
современного общества. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Православ’я в Україні: виклики часу й історичні традиції» (до



з
100-річчя від дня народження Високопреосвященнійиюго митрополита 
Харківського і Бо годухівського Никодима (Руснака) (1921 -2011 рр.)), 13 квітня 
2021 р.Харків:ХДС,2021. 382с. С. 230-235.-0,24 друк.арк.

7. Сідак Л.М. Практична етика адвоката: окремі аспекти. Етика правника: 
тези доповідей та повідомлень учасників круглого. Харків: Над. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2021.322 с. С. 103-105. -  0,1 друк. арк.

8. Сідак Л.М. Традиційна українська культура. Українська культура: 
підручник. МОН України, НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2021. 
400 с. С .59-94 .-2  друк. арк.

9. Підручник «Українська культура». Тема 3 «Українська традиційна 
культура»,Харків, 2021,2,0 друк. арк. авт.

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометрии них 
базах даних Scopus, Web of Science (окремо) -  не мала.

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

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.
1. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві:

Матер іали II Міжнар одної науково-практичної конфер енції, 26-27 бер езня 2021 
р . / НЮУім. Ярослава Мудрого. Харків: Друкарня Мадрид, 2021. 364с. -4 2 ,3 2  
друк. арк.

2. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві:
Матеріали II Міжнар одної науково-практичної конфер енції, 26-27 березня2021 
р . Доповіді студентів / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків: Друкарня Мадрид, 
2021 .7 8 с ,-  9,06 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.
15. Співр обітництво з закордонними організаціями.
1. Університет Марії Кюрі-Склодовської, Інститут філософії, м. Люблін, 

Польща
2. Університет МіколасаРомеріса, м. Вільнюс, Литва
3. Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахіщвілі, Грузія.
5. Інститут філософії, політології та релігієзнавства Комітету науки 

Міністер ства освіти та науки Республіки Казахстан, м. Алмати.
6. Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, м. Нур

султан, республіка Казахстан
7. Білоруський державний університет, м. Мінськ, Республіка Білорусь.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією -  не 

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

брала.
18. Які відзнаки чи нагор оди отримали у звітному р оці.
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1. Почесна грамота ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, 
багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 30-річчя кафедри.

2. Почесна грамота Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 
високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю таз нагоди святкування 
Дня Університету.

Затверджено на засіданні кафедри культурології (протокол №4 від 26.11.2021)

Викладач Людмила СІДАК


