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ВОДНІК ВАЛЕНТИНИ ДАВИДІВНИ 

 

        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: 

„Соціальні проблеми дітей-сиріт та шляхи їх вирішення в умовах побудови 

громадянського суспільства в Україні ”(0,75 д.а.). 

    4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи: 2 д.а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: результати НДР впроваджені 

в лекції „Соціальні відхилення та конфлікти”, «Суспільство у соціально-

політичному дискурсі» курсу «Соціально-політичні студії»,  тези наукового 

повідомлення, 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 проблем 

дітей, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в 

умовах побудови громадянського суспільства в Україні має як наукове, так і 

практичне значення; 

визначено, що рівень сирітства, а особливо соціального, є важливим 

ключовим стратегічним показником трансформації сімейних цінностей та 

відносин, державної сімейної політики, загальної демографічної ситуації в 

країні; 

зазначено, що вирішення масштабних соціально-економічних, культурних, 

медичних, правових та інших проблем, які обумовлюють існування дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування в нашому суспільстві залежить 

від ефективності їх соціального захисту, запобігання даного соціального 

явища.     

 4.3. Актуальність виконаної науково-дослідної роботи у рамках 

цільової комплексної програми:  

Динамізм соціальних процесів у період побудови громадянського 

суспільства в Україні, кризова ситуація в багатьох сферах громадського 

життя, економічні, соціальні, екологічні та інші проблеми торкнулися в 

першу чергу найбільш соціально незахищеної категорії населення – дітей, 

особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 



  Однією з  найвищою  соціальною  цінністю держави є соціальний 

захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Вивчення природи, причин, наслідків, тенденцій даного соціального 

явища має як наукове, так і практичне значення. Воно повинно бути основою 

для удосконалювання соціальних відносин і інститутів громадянського 

суспільства, соціальних норм і практики їх застосування, для зміцнення 

системи соціального контролю, послідовної реалізації заходів морального і 

правового виховання, соціальної профілактики і відповідальності. Усі вони 

спрямовані на те, щоб забезпечити максимальний захист особистості, 

задоволення інтересів громадян, демократизацію і гуманізацію нашого 

суспільства. В Україні вже давно існує нагальна потреба розробки дієвої 

стратегії у галузі соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

 Однією з важливих передумов вирішення проблем дітей-сиріт є 

вивчення і врахування різноманітних причин та негативних суспільних 

наслідків даного явища. 

      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. 

 

 8. Участь у науково-практичних конференціях: 

8.1. ХУ міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в 

освіті» 

(31.01.- 02.02.; м. Харків; Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»); 

8.2. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні ризики: суть і 

підходи до вирішення» (15 лютого; м. Харків; Інститут вищої освіти НАПН 

України, Департамент науки та освіти ХОДА, Північно-Східний науковий 

центр НАН України і МОН України, ХГУ «Народна українська академія»); 

8.3. Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського 

суспільства – до правової держави» (21 квітня; м. Харків; ХНУ імені 

В.Н.Каразіна); 

8.4. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Європейські 

цінності та практики у політико-правовому дискурсі» ( ХХХІ Харківські 

політологічні читання ) (25 травня; м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

Харківська асоціація політологів); 



8.5. ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Український 

соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (5 

грудня; м.Харків; НЮУ імені Ярослава Мудрого). 

 9.  Видавнича діяльність:   

 1. монографії, розділи монографій: 

слова-терміни (1,0 д.а.) (с.45,50, 104,139, 164, 171, 280, 282, 318, 335, 

337, 362, 372, 377, 462, 469, 473, 569, 572, 573// Соціологія: терміни і поняття. 

Навчальний словник-довідник /За загальною редакцією В.М.Пічі 

[Н.В.Ковалісько, Ю.Ф.Пачковський, О.І.Пташник-Середюк та ін.]– Львів: 

«Новий Світ-2000», 2018. –658 с.- 1 д.а. 

2. наукові статті в наукових журналах та збірниках: 

Проблеми дітей-сиріт 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, 2017. –  №  4(35). - С.- .-0,5 д. а. 

3. тези доповідей  та наукових повідомлень на конференціях : 

3.1. Історичні передумови, що детермінували положення України у 

світовому співтоваристві //Європейські цінності та практики у політико-

правовому дискурсі: зб. матеріалів ХХХІ Харків. політол. читань (м. Харків, 

25 трав.2018 р.).- Харків: Право, 2018.- С.68-71.- 0,2 д.а.; 

3.2. Проблеми дітей-сиріт в умовах побудови громадянського 

суспільства в Україні // Український соціум: соціально-політичний аналіз 

сучасності та прогноз майбутнього: зб. матеріалів ХХ Всеукр. наук. конф. 

викл., молодих науковців і студ. (м. Харків, 5 грудня 2018 р.).- Х.: Право, 

2018.-С. -0,2 д.а. 

Всього друкованої продукції (кількість робіт) –4. Кількість друк. арк.- 1,9 

д.а.  

Участь в роботі СНТ:   

1. Керівництво гуртком - "Соціальні відхилення: причини та шляхи    

запобігання".   

2. 16 студентів підготували тези на ХХ Всеукраїнську наукову 

конференцію викладачів, молодих науковців і студентів «Український 

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

 Затверджено на засіданні кафедри. Протокол №  4  від       . 11.2018 р. 

Канд.філос.наук,  доцент кафедри 

соціології та політології      В.Д. Воднік  

Зав. кафедри 

соціології та політології                                                 М.П. Требін 


