
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ з НДР за   2017  РІК 

ВИКЛАДАЧА  КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ 

 

        1. Прізвище, ім’я та по батькові – Воднік В.Д. 

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

наук; доцент; доцент  

    3. Тема і обсяг запланової річної науково-дослідної роботи: „Виховний 

потенціал сім'ї ”(0,75 д.а.). 

    4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи:  

„ Виховний потенціал сім'ї та шляхи його підвищення в умовах побудови 

громадянського суспільства в Україні ” (1,75 д.а.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (глави монографій, 

підручників, навчальний посібник, тексти лекцій та ін.): результати НДР 

впроваджені в монографію «Велика українська юридична енциклопедія», 

лекцію „Соціальні відхилення та конфлікти” курсу „Соціально-політичні 

студії”, курс «Соціологія девіантної поведінки», статтю до Вісника 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого».  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 дістало подальший розвиток положення про те, що вивчення виховного 

потенціалу сім'ї та шляхів його підвищення в умовах побудови 

громадянського суспільства в Україні має як наукове, так і практичне 

значення; 

 дана характеристика виховного потенціалу сім'ї;   

 зроблено уточнення поняття „ виховний потенціал сім'ї ”; 

 визначені шляхи підвищення виховного потенціалу сім'ї  в умовах 

побудови громадянського суспільства в Україні. 

 4.3. Актуальність виконаної науково-дослідної роботи у рамках 

цільової комплексної програми:   

В умовах становлення і розвитку демократичної правової держави, 

побудови громадянського суспільства в Україні фундаментальні зміни в 

політичних, соціальних, економічних умовах та в суспільній свідомості 

громадян країни, привнісши в суспільне життя чимало позитивного, 

призвели водночас до загострення суперечностей у сімейному вихованні 

дітей. Труднощі виконання родиною виховної функції значною мірою 

пов'язані із відсутністю загальних стратегій виховання дитини в сім'ї, 

недостатньою підготовкою молоді до материнства і батьківства. Державна 

політика допомоги сім'ї, материнству, дитинству  - один з основних напрямів 

внутрішньої політики країни. Йдеться про вплив на процеси, що мають 

виняткове значення для майбутнього розвитку суспільства. 

Результати теоретичного дослідження виховного потенціалу родини та 

шляхів його підвищення в умовах побудови громадянського суспільства в 



 2 

Україні можуть стати підгрунтям для якісної оцінки існуючого становища 

справ у даній сфері, розв'язання суперечностей у сімейному вихованні дітей 

в інтересах родин та їх окремих членів на державному (у загальній і 

сімейній політиці держави), фаховому (зусиллями спеціалістів) та 

індивідуальному рівнях (зусиллями самих членів сімей) значною мірою 

могло б поліпшити становище родин в Україні і можливості реалізації їх 

виховної функції.  

 

  8. Участь у науково-практичних конференціях: 

8.1. ХІУ Міжнародна методична школа-семінар «Сучасні педагогічні 

технології в освіті» (1-3 лютого; м.Харків; Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут»); 

8.2. ІІІ міжнародна наукова відео-конференція «Студентська молодь в умовах 

глобалізації» (21 квітня; м. Дніпро, Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Запорізький 

національний університет); 

8.3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції» (27 

квітня; м. Харків; Харківська асоціація політологів, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

8.4. ХХХ Харківські політологічні читання «Політичні та правові дисонанси 

в сучасних українських реаліях» (16 червня; м.Харків, НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, Харківська асоціація політологів); 

8.5. 1-й Харківський юридичний форум «Право та проблеми сталого 

розвитку у глобалізованому світі» (3 жовтня ; м. Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого); 

8.6. ХІХ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (1 грудня; м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого).   

 9.  Видавнича діяльність:   

 1. монографії, розділи монографій: 

терміни «Аномія» (С.45-49), «Соціалізація правова»( с.792-795) // Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 томах.-Том 2: Філософія права. Х.: 

Право, 2017. – 0,5 д.а.. 

2. наукові статті в наукових журналах та збірниках: 

Виховний потенціал сім'ї та шляхи його підвищення в умовах побудови 

громадянського суспільства в Україні (англ. мовою) // Вісник Національного 

університету «Юридична академія України  імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Політологія / редкол. : А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2017. –  №  4(35). - 0,5 

д. а. 
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 3. тези доповідей  та наукових повідомлень на конференціях : 

3.1. Викладання соціології в юридичному ВУЗі // Матеріали ІІІ міжнародної 

наукової конференція «Студентська молодь в умовах глобалізації» (м. 

Дніпро, 21 квітня 2017 р.)/ відп. за випуск, професор В.В.Кривошеїн. – Д.: 

Видавництво «Грані», 2017.- С.38-41.- 0,25 д.а.; 

3.2. Особливості формування політичного іміджу України в сучасних умовах 

// Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях: 

зб.матеріалів ХХХ Харківських політол. читань (м.Харків, 16 черв.2017 р.).- 

Харків: Право, 2017.- С.90-93.- 0,25 д.а. 

3.3. Ментальні трансформації в сучасному українському суспільстві// Вісник 

Національного університету «Юридична академія України  імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Політологія / редкол. : А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2017. 

–  №  2(33). – С.317 – 320.- 0,25 д. а. 

     Всього друкованої продукції (кількість робіт) –5. 

      Кількість друк. арк.- 1,75  д.а.  

  

Участь в роботі СНТ:   
1.Керівництво гуртком - "Соціальні відхилення: причини та шляхи    

запобігання".   

2.  5  студентів підготували тези на ХІХ  Всеукраїнську наукову 

конференцію викладачів, молодих науковців і студентів «Український 

соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього». 
  

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   28. 11.2017 р. 

Канд.філос.наук, доцент кафедри 

соціології та політології      В.Д.Воднік  

 

Зав.кафедри соціології та політології    М.П.Требін 


