
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

з науково-дослідної роботи за 2019 рік 

викладача Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

кандидата філософських наук, доцента ВОДНІК В.Д. 

 

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

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

доцент;  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідної роботи:  

«Неблагополучна сім'я як один із чинників злочинності неповнолітніх» (0,75 

д.а.). 

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

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: результати НДР впроваджені в 

лекції „Соціальні відхилення”, «Інститути суспільства» курсу «Соціально-

політичні студії»,  тези наукового повідомлення, статтю до Вісника 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого».  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

подальший розвиток отримало положення про те, що вивчення проблем 

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

і практичне значення; 

визначено, що основне джерело формування перекручувань особистості 

підлітка, що обумовлюють вчинення злочину, - недоліки і порушення у сімейному 

вихованні. При цьому треба мати на увазі, що і вплив інших джерел кримінального 

"зараження" неповнолітніх значною мірою стимулюється позицією родини; 

зазначено, що  для нейтралізації несприятливих умов у сім′ї, їх 

негативного впливу на криміналізацію неповнолітніх потрібна державна 

програма подолання всіх видів сімейного неблагополуччя.   

 4.3. Актуальність виконаної науково-дослідної роботи у рамках цільової 

комплексної програми: 

Фундаментальні зміни в політичних, соціальних, економічних умовах та в 

суспільній свідомості  громадян України, які привнесли в суспільне життя 
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чимало позитивного,  призвели водночас до загострення суперечностей у 

сімейному вихованні дітей.  

Уміння вичленовувати, розуміти причини і взаємопов'язаність 

суперечностей у сімейному вихованні дітей, передбачати шляхи їх розв'язання в 

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

політиці держави), фаховому (зусиллями спеціалістів) та індивідуальному рівнях 

(зусиллями самих членів родин) значною мірою могло б поліпшити становище 

сімей в Україні і можливості реалізації їх виховної функції, тим самим вплинути 

на зниження рівня злочинності неповнолітніх.    

 Однією з важливих передумов вирішення проблем злочинності 

неповнолітніх, впливу неблагополуччя родини 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. 

6. Зв’язок з практикою: 

 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам в сертифікаційній програмі 

«Теорія та практика медіації». 

 

 8. Участь у науково-практичних конференціях: 

8.1. ХVІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті» 

(30 січня – 1 лютого; м.  Харків; Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»); 

8.2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі» (21 березня; м.Харків, НЮУ 

імені Ярослава Мудрого, кафедра культурології); 

8.3. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Якубинська наукова 

сесія»( 5 квітня 2019р.;м.Харків;соціологічний факультет 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна);  

8.4. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення»  

(ХХХП Харківські політологічні читання )  (12 квітня; м.Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, Харківська асоціація політологів); 
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8.5. ХХІ  Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців 

і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 грудня; м.Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

кафедра соціології та політології). 

 9.  Видавнича діяльність:   

 1. монографії, розділи монографій: 

2. наукові статті в наукових журналах та збірниках: 

Dysfunctional family as one of the factors of juvenile deliquency. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України  імені Ярослава 

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

2019.№  4().С.- .-0,5 д. а. 

 3. тези доповідей  та наукових повідомлень на конференціях : 

3.1. Роль правової освіти у формуванні правової культури українського 

соціуму в контексті модерного державотворення. Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення: зб. 

матеріалів ХХХП Харків. політ. читань (м.Харків, 12 квітня 2019 р.). Харків: 

Право, 2019. С.74-77. – 0,2 д.а.; 

3.2. Конфліктологічна культура як важлива складова професійного 

становлення юриста. Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної 

освіти: тези доповідей та повідомлень учасників ХП конференції школи 

педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого /за заг.ред.В.В.Комарова. Харків: Нац.юрид.ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2018. С.73-76.- 0,2 д.а.; 

3.3. Неблагополучна сім'я як один із чинників злочинності неповнолітніх. 

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього: зб.матеріалів ХХІ  Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих 

науковців і студентів, м.Харків, 4 груд. 2019 р. Х.: Право, 2018.-0,25 д.а.  

     Всього друкованої продукції (кількість робіт) – 4. 

      Кількість друк. арк.- 1,15   д.а.  

 

Участь в роботі СНТ:   

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

запобігання".   
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2.  31  студент підготував тези на ХХІ  Всеукраїнську наукову конференцію 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього», 1 студентка - на ХХХІІ 

Харківські політологічні читання «Політико-правова культура українського 

народу в контексті модерного державотворення».  

 

Канд.філос.наук, доцент кафедри 

соціології та політології      В.Д.Воднік  

 

 Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4    від   28.11.2019 р. 

 

 

Зав.кафедри док. філос. н, проф.                                    М.П.Требін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-

педагогічними працівниками університету за 2019 р. 
Воднік В.Д. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Dysfunctional family as one of the factors of juvenile deliquency. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України  імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Соціологія / редкол. : А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2019. 

№  4 (43). 

100 

14 

 Роль правової освіти у формуванні правової культури українського 

соціуму в контексті модерного державотворення. Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного 

державотворення: зб. матеріалів ХХХП Харків. політ. читань 

(м.Харків, 12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019; 

 Конфліктологічна культура як важлива складова професійного 

становлення юриста. Компетентнісний підхід і якість вищої 

юридичної освіти: тези доповідей та повідомлень учасників ХП 

конференції школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого /за 

заг.ред.В.В.Комарова. Харків: Нац.юрид.ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 2018;             

80  

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

3.1. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення»  

(ХХХІІ Харківські політологічні читання ):  

Лисенко Д. - студентка 2 курсу 13 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції,  «Особливості соціалізації молоді в українському 

суспільстві»; 

3.2. ХХІ  Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців 

і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього»:  

Антонян А.М.- студентка 2 курсу 8 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції,  «Проблеми боротьби з тероризмом в Україні»; 

Бойко А.О. - студентка 2 курсу 8 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції,  «Причини посилення міграційних процесів в 

Україні»; 

Бондик Р.В. - студент 2 курсу 11 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Проблеми девіантної поведінки серед молоді в 

Україні»; 

Борисенко А.І. - студентка 2 курсу 12 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Особливості виборчої кампанії президента України 

2019 року»; 

Борійчук С.В. - студентка 2 курсу 13 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Причини алкоголізму серед молоді України»; 

Вареня А.Є.- студентка 2 курсу 15 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Легалізація проституції в Україні: бути чи не бути»; 

Гончаров В.О. - студент 2 курсу 8 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Причини самогубства серед української молоді»; 

Гулаткан С.В. - студентка 2 курсу 7 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Жіноче обличчя тероризму»; 
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Гуржій В.О. - студентка 2 курсу 13 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Українська молодь і віртуальний світ»; 

Кабачна Д.В. - студентка 2 курсу 12 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Інтернет-залежність  новий наркотик сучасної 

молоді»; 

Капкан Б.М. - студентка 2 курсу 13 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Чинники суїцидальної поведінки молоді в Україні»; 

Коняєва К.Д. - студентка 3 курсу 13 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції, «Причини агресивної поведінки підлітків в Україні»; 

Круглополова Є.С. - студентка 3 курсу 13 групи Інституту підготовки кадрів 

для органів юстиції, «Проблеми наркоманії серед підлітків України»; 

Кужель К.С. - студентка 2 курсу 8 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Проблема дитячої безпритульноті в Україні»; 

Кулько І.В. - студент 2 курсу 11 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Тенденції соціальної структури українського 

суспільства»; 

Левковська А.В. - студентка 2 курсу 15 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Проблеми формування правової культури сучасної 

української молоді»; 

Мустафаева С.М. - студентка 2 курсу 7 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Особливості становлення громадянського 

суспільства в Україні»; 

Никончук Н.С. - студентка 2 курсу 12 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Україна на шляху до ЄС: інтеграційні процеси»; 

Овчаренко А.О. - студент 2 курсу 11 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Тероризм як глобальна проблема сучасного світу»; 

Прохорова А.О. - студентка 2 курсу 12 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Профілактика міжетнічних конфліктів в Україні»; 

Романів В.І. - студент 2 курсу 12 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Глобальні тенденції як об’єктивне явище для 

національної безпеки України»; 

Романчук А.О. - студентка 2 курсу 13 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Шляхи вирішення проблеми наркоманії серед 

української молоді»; 

Ромашко О.І. - студент 2 курсу 14 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Причини проституції в Україні»; 

Точій А.О. - студентка 2 курсу 8 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Причини тероризму у сучасності»; 

Усин В.В. - студентка 2 курсу 11 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Проблеми участі молоді в процесі передвиборної 

агітації в Україні»; 

Фадєєва Д.С. - студентка 2 курсу 12 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Українська молодь в інформаційному суспільстві»; 

Ханішин М.О. - студент 2 курсу 14 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Формування громадянського суспільства: 

перспективи і виклики»; 

Черний В.С. - студент 2 курсу 13 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Глобальні причини світового тероризму»; 

Шевченко А.М. - студентка 2 курсу 15 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Проблема наркоманії в Україні»; 

Ядута Д.О. - студент 2 курсу 11 групи Інституту прокуратури та 
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кримінальної юстиції, «Проблеми становлення демократії в Україні»; 

 

 

Якимцова О.Д. - студентка 2 курсу 12 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Національна правова система України в умовах 

глобалізації»; 

Яремчук М.І. - студентка 2 курсу 14 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Причини неучасті громадян України у виборах»           

  

Всього: 840 

год. 

 

 
 

Кандидат філ.наук, доц.      В.Д.Воднік 

Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4 від 28.11.2019 р. 

 

Завідувач кафедри д. філос. н., проф.                                  М.П.Требін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


