
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ з НДР за   2016  РІК 
ВИКЛАДАЧА  КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ 

 
1. Прізвище, ім’я та по батькові – Воднік В.Д. 
2.  Вчене звання, посада - доцент; доцент  
3. Тема і обсяг запланової річної науково-дослідної роботи: „ Соціолого-
правові аспекти дослідження безпритульності в умовах побудови 
громадянського суспільства в Україні, 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи:  

„ Соціальні проблеми безпритульності та шляхи їх вирішення ” . 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР (глави монографій, 

підручників, навчальний посібник, тексти лекцій та ін.): результати НДР 
впроваджені в лекцію „ Соціальні відхилення та конфлікти” курсу 
„Соціально-політичні студії”, статтю до Вісника Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: Політологія.  
 4.2. Вплив виконуваних досліджень  на прискорення соціального та 
науково-технічного прогресу, внесок до вирішення проблем правової 
реформи, формування правової держави: 
 Результати теоретичного дослідження шляхів  запобігання та корекції 
девіацій, зокрема, безпритульності, бездоглядності, можуть стати підгрунтям 
для якісної оцінки існуючого становища справ у соціальній (особливо у 
правовій) сфері, бути основою для удосконалювання соціальних відносин і 
інститутів, а також юридичних, норм і практики їх застосування, для 
зміцнення системи соціального контролю, послідовної реалізації заходів 
морального і правового виховання, соціальної профілактики і 
відповідальності.  
 
 4.3. Актуальність виконаної науково-дослідної роботи: 
 Динамізм соціальних процесів у період трансформаційних 
перетворень, кризова ситуація у багатьох сферах громадського життя 
неминуче приводять до збільшення девіацій. У цих умовах об'єктивно 
підвищується попит (не завжди і не всіма суб'єктами соціального управління 
усвідомлюваний) на наукові дослідження соціальних відхилень, їх причин, 
шляхів  запобігання та корекції. Тим більше, що соціальна патологія — 
чуйний барометр громадського життя.  
 У роботі проаналізовано соціальні причини бездоглядності, підходи 
щодо її профілактики. Вивчення даного виду девіації має як наукове, так і 
практичне значення. Воно повинно служити основою для вдосконалення 
соціальних відносин та інститутів, а також юридичних, норм і практики їх 
застосування, для зміцнення системи соціального контролю, послідовної 
реалізації заходів морального та правового виховання, соціальної 
профілактики та відповідальності. Усі ці заходи спрямовані на те, щоб 
забезпечити максимальний захист особистості, задоволення інтересів 
громадян, демократизацію і гуманізацію нашого суспільства. Зміцнення 



 2 

демократичних інститутів, побудова громадянського суспільства неможливі 
без зменшення негативних впливів соціальних відхилень.  
 

  4.4. Наукова новизна отриманих результатів: 
• дістало подальший розвиток положення про те, що вивчення природи, 

видів, причин, профілактики девіацій має як наукове, так і практичне 
значення; 

• дана характеристика причин безпритульності;  
• обгрунтовано положення, що усі причини даного явища у своєму 
конкретному прояві можуть бути різними, а часом і протилежними у різних 
суспільствах, але за своєю суттю вони зводяться до об'єктивних і 
суб'єктивних суперечностей суспільного розвитку, які порушують 
взаємодію особистості із соціальним середовищем і призводять до форм 
поведінки індивідів, що не узгоджуються із існуючою нормативною 
системою; 
• зроблено уточнення поняття „профілактика”; 
• зроблено уточнення поняття «безпритульності»; 
• визначені загальні вимоги при плануванні профілактичних заходів; 
• дана характеристика різних підходів щодо профілактики безпритульності. 

 
 8. Участь у науково-практичних конференціях: 

8.1. Правова та політична культура українського соціуму за умов його 
модернізації (квітень; НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харківська асоціація 
політологів); 

8.2. ХШ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в 
освіті» (січень; Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний університет», м.Харків); 

8.3. ХХІХ Харківські політологічні читання «Соціально-політичні 
практики в сучасних світових та українських реаліях» (червень; НЮУ імені 
Ярослава Мудрого, Харківська асоціація політологів); 

8.4. міжкафедральний круглий стіл, присвячений 20-й річниці 
Конституції України, з теми: «Історія українського 
конституціоналізму»(червень; НЮУ імені Ярослава Мудрого); 

8.5. ХУШ Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 
майбутнього» (листопад; НЮУ імені Ярослава Мудрого; м. Харків). 

 
 9.  Видавнича діяльність:   
 9.1. монографії, розділи монографій: 
 9.2. підручники з грифом Міністерства освіти: 
 9.3. навчальні посібники: 
 9.4. наукові статті в наукових журналах та збірниках: 

9.4.1. Специфіка соціологічного аналізу злочину // Вісник 
Національного університету «Юридична академія України  імені Ярослава 
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Мудрого. Серія: Філософія / редкол. : А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. –  
№ 1 (28). - С.211-219.- 0,6 д. а.; 

9.4.2. Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах 
побудови громадянського суспільства в Україні// Вісник Національного 
університету «Юридична академія України  імені Ярослава Мудрого. Серія: 
Політологія / редкол. : А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. –  №  2(29). - С.- 
113-127.-1,0 д. а. 

 
 9.5. тези доповідей  та наукових повідомлень на конференціях : 

9.5.1. Роль правової освіти у формуванні правової культури 
українського соціуму за умов його модернізації //Вісник Національного 
університету «Юридична академія України  імені Ярослава Мудрого. Серія: 
Політологія / редкол. : А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. –  №  2(29). - С. 
263-265.- 0,15 д.а.; 

9.5.2. Середній клас як суб'єкт соціально-політичних процесів  в 
умовах побудови громадянського суспільства в Україні//Вісник 
Національного університету «Юридична академія України  імені Ярослава 
Мудрого. Серія: Політологія / редкол. : А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 
2016. –  №  3(30). - С. .- 0,15 д.а.; 

9.5.3. «Роль медіації в становленні громадянського суспільства в 
Україні» // Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 
прогноз майбутнього: зб. матеріалів XVІІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, 
молодих науковців і студентів, 29 листопада 2016 р. – Х.: Право, 2016. С.35 -
38 ( 0,2 друк. арк..) 
 9.6. методична література:  
     9.7. Всього друкованої продукції (кількість робіт) –5. 
      9.8. Кількість друк. арк.- 2,1  д.а.  
 14. Участь в роботі СНТ:   

14.1.Керівництво гуртком - "Соціальні відхилення: причини та шляхи    
запобігання".   

14.2. 7 студентів підготували тези на ХУШ  Всеукраїнську студентську 
наукову конференцію «Український соціум: соціально-політичний аналіз 
сучасності та прогноз майбутнього». 

16. Виступила з повідомленням «Алкоголізм як соціальне 
явище”(січень) на засіданні теоретичного семінару кафедри. 
 17. Творчі зв'язки з академічними установами та іншими 
юридичними навчальними закладами: 

• з Харківським гуманітарним університетом „Народна українська 
академія”. 

     Зміст творчих зв'язків: 
- участь у реалізації проекта „Студент ХХІ століття. Соціальний портрет 

на фоні суспільних трансформацій: українська інтерпретація”.  
Затверджено на засіданні кафедри. Протокол №  4  від  25. 11.2016 р. 
 

Викладач                                         Воднік В.Д. 


