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1. Прізвище, ім’я та по батькові – Воднік Валентина Давидівна 

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

доцент  

3. Тема і обсяг запланової річної науково-дослідної роботи: ” Історія соціально-

політичної думки країн Північної Америки” (0,75 д.а.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: ”Види та форми 

міжнародних відносин» (2,55 д.а.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР:   

Результати НДР впроваджені в лекції „Світова політика” курсу «Соціально-

політичні студії», розділ підручника «Теорія міжнародних відносин»,  тези на 

конференцію. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

дістала подальший розвиток класифікація міжнародних відносин;  

визначено сутність зовнішньої політики, основні теоретичні підходи до її аналізу;  

зазначено, що система міжнародних відносин знаходиться в постійному розвитку і 

вдосконаленні, з'являються нові види, рівні відносин, їх форми наповнюються новим 

змістом.  

8. Участь у конференціях, семінарах  

8.1. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політична система України за 

умов глобальних викликів і локальних проблем (ХХХІУ Харківські політологічні 

читання)»  (21 квітня 2021р. ; м.Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харківська 

асоціація політологів); 

8.2. ХХШ  Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

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

майбутнього» (30 листопада 2021 р.; м.Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

кафедра соціології та політології). 

9. Видавнича діяльність:  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

9.2.1. Стаття «Sociological methods of research of juvenile delinquency». Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, 

філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / редкол.: О. Г. Данильян 

(голова) та ін. Харків : Право, 2021. № 3 (50). – C. 232-254. - 0,4 д.а. 

9.2.2. Конфліктологія: загальна та юридична: підручник /Л.М. Герасіна, М.П. 

Требін, О.М.Сахань, В. Д. Воднік; за заг. ред. Л.М. Герасіної. Харків: Право, 2021. С. 

62-69, 112-116, 156-167, 170-175, 201-208.- 1,9.д.а. 

9.2.3. Тези доповідей  та наукових повідомлень на конференціях: 

Проблеми дітей-сиріт в умовах побудови громадянського суспільства в Україні. 

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього: зб.матеріалів ХХШ  Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців 

і студентів (м.Харків, 30 листопада 2021 р.). Харків : Право, 2021– 0,25 д.а. 

Всього друкованої продукції (кількість робіт) – 3. 
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      Кількість друк. арк.- 2,55    

Участь в роботі СНТ:   

1. Керівництво гуртком - " Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження 

соціальної реальності".   

2.  10 студентів підготували тези на ХХШ Всеукраїнську наукову конференцію 

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

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»;  

3. 2 студенти підготували тези на ХХХШ  Всеукраїнську науково-теоретичну 

конференцію «Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції»  (ХХХШ 

Харківські політологічні читання).  

 
Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології   

протокол № 4 від 29 листопада 2021 р. 

 

 

Канд.філос.наук,  

доцент кафедри соціології та політології    Валентина ВОДНІК 

 

Зав. кафедри        

д.філос.н., проф.        Михайло ТРЕБІН 

 

 

 


