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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

(НАУКОВОЇ ТЕМИ) 
 
Назва дослідження (наукової теми): «Оцінка стану соціальної підтримки сімей 
учасників АТО в державних та неурядових організаціях м. Києва» (Дуля А.В., 
Лях Т.Л., Веретенко Т.Г.) 
 

Здобутки: Проблеми Завдання/шляхи 
вирішення 

Дослідниками визначено основні 
проблеми та потреби членів сімей 
учасників антитерористичної 
операції. Визначено та 
охарактеризовано типи сімей 
учасників антитерористичної 
операції, які взяли участь у інтерв’ю. 
На підставі глибинного інтерв’ю 
визначено чотири групи актуальних 
проблем даної категорії населення 
(психологічні  проблеми, 
матеріально-побутові проблеми, 
проблеми з оформленням 
документів, проблеми з вихованням 
дітей) та здійснено їх аналіз. 
Визначено, що порушення 
життєдіяльності сімей учасників 
антитерористичної операції 
спричинено не тільки загальними 
сімейними проблемами, але й 
специфічними факторами. На 
підставі визначених проблем 
було виокремлено основні потреби 
сімей учасників антитерористичної 
операції. 
Результати дослідження 
опубліковано у журналі «The New 
Education Review», що входить до 
бази Scopus: 
Dulia A. V.,  Liakh T. L., Veretenko T. 
G. The Problems and Needs of the 
Families of Antiterrorist Operation 
Participants: Results of In-depth 
Interviews. The New Education Review. 
2019. №55 (1). С. 220–230. 

 Рекомендовано для 
презентації результатів 
дослідження на Вченій раді 
Інституту людини у червні 
2019 року 

 
  



Назва дослідження (наукової теми): «Ресоціалізація засуджених в умовах 
місць позбавлення волі» (Суліцький В.В.) 
 

Здобутки: Проблеми Завдання/шляхи вирішення 

Підготовлено та передано до 
Державної Кримінально-
виконавчої служби України 
Міністерства юстиції України 
дев’ять методичних 
рекомендацій та проектів 
наказів з проблеми 
психологічного супроводження 
та забезпечення ресоціалізації 
та виправлення засуджених. 
Організовано та проводиться 
дослідження з питання ролі 
совісті та каяття в процесі 
ресоціалізації засуджених. 
Взято участь у 16 науково-
практичних конференціях 
різного рівня. 
Опубліковано 7 тезисів та дві 
статті (фахове та міжнародне) 
видання. 
Проведено 3 круглих столи та 
два науково-практичних 
семінарів з проблеми 
ресоціалізації засуджених. 
Включений до складу робочої 
групи ДКВС України 
(заступник голови). 
На підставі першого етапу 
результатів дослідження 
розроблені методичні 
рекомендації щодо 
ресоціалізації засуджених. 
Підписано Договір з 
Білоцерківським центром 
підвищення кваліфікації 
працівників Державної 
кримінально-виконавчої 
служби України. 

Необхідні додаткові 
статистичні дані та 
проведення 
повторного 
дослідження в 
окремих виправних 
колоніях. 

Рекомендовано 
систематизувати та оформити 
результати емпіричних 
досліджень відповідно вимог.  

 
  



Назва дослідження (наукової теми): «Впровадження стратегії 
деінституціалізації в громаді м. Києва» 
(Петрочко Ж.В., Денисюк О.М., Спіріна Т.П.) 

 
Здобутки: Проблеми Завдання/шляхи 

вирішення 
Здійснено теоретичний аналіз 
сутності інституційного догляду й 
ознак інституційної культури, 
розкрито сутність 
деінституціалізації як 
комплексного переходу від 
інституційної системи догляду до 
системи, яка забезпечує виховання 
дітей в сім’ї або в умовах, 
наближених до сімейних. 
 
Результати теоретичних 
напрацювань викладено у статті та 
представлено в журналі, який 
індексується наукометричними 
базами даних: 
Петрочко Ж. В. Передумови та 
стратегічні завдання 
деінституціалізації в 
Україні. Педагогіка і психологія. 
2018. 3. С. 33-41. 
 
Розроблено концепцію, програму 
емпіричного дослідження 
мотиваційно-змістового 
компонента досліджуваного 
процесу. 
 
Розроблено інструментарій 
опитування студентів та 
проведено пілотне опитування 
студентів ВНЗ. 

Обмежений зв’язок з 
закладами 
інституційного догляду, 
певний супротив 
працівників щодо 
означеної проблеми. 
 
 

Конкретизувати завдання 
емпіричного дослідження 
відповідно сучасних змін.  
 

 
 


