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Рік заснування гуртка лютий 2018 
Профільна наукова 
тема  

Проведення наукових досліджень із профілактики та 
попередження девіантної поведінки 

Дослідницьке 
питання 

Розробка соціально-педагогічних програм щодо профілактики та 
попередження девіантної поведінки 

Завдання гуртка Формування вмінь та навичок майбутніх соціальних педагогів з 
організації та проведення наукових досліджень із профілактики та 
попередження девіантної поведінки 

Професійні 
компетенції, які 
формуються у 
студентів 

 Здатність до самоосвіти та розвитку власного інтелекту. 
 Здатність до вирішення проблемних наукових питань. 
 Здатність пізнавати науково-дослідні питання шляхом їх 

самостійного дослідження . 
 Набуття досвіду в участі та проведенні майстер-класів, круглих 

столів тощо. 
 Розвиток навичок публічного виступу. 
 Здатність  працювати у команді.  
 Спрямованість на розвиток професійного потенціалу та 

розкриття особистісного через самореалізацію.  
 Здатність працювати з науковою літературою, проводити 

дослідження, аналізувати результати та роботи висновки 
Де і у який спосіб 
планується 
висвітлення 
результатів наукового 
пошуку гуртківців? 

 Оприлюднення результатів досліджень у вигляді тез і статей, 
виступах на конференціях різних рівнів.  

 

Стислий анонс, який 
буде розміщено на 
сайті університету, 
для рекрутингу 
студентів до гуртка 
(це має бути написано 
живою мовою до 60 
слів). 

«Треба багато вчитися, щоб знати лише небагато». 
Ш. Монтескье. 
«Ти николи не будеш знати достатньо, якщо не будеш 

знати більше, чим достатньо». 
У. Блейк. 
 
У наш час великого значення набувають інтелектуальні 

здібності людини, її вміння нестандартно мислити, постійно бути 
на крок попереду процесів, які відбуваються у всіх сферах життя. 
Це вимагає значної праці у самоосвіті, самовихованні, 
самовдосконаленні. Зайвих знань не буває. Але, отримання 
інформації без уміння її аналізувати, співставляти, робити 
висновки та формувати власний погляд на проблему робить нас 
схожими на «ресурси», що тільки зберігають інформацію.  

Знаннями треба ділитися, оприлюднювати власні 
дослідження, роздуми, ідеї. Не соромитися. Бути активними, 
послідовними, наполегливими. 

Таким чином, в межах нашого наукового гуртка ми 
створюватимемо власний простір для організації та проведення 
наукових досліджень із профілактики та попередження девіантної 
поведінки 



План роботи наукового гуртка 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

Кожний 
третій 
четвер 
місяця 

Засідання гуртка м. Київ, бул. 
І. Шамо, 18/2 

(Інститут 
людини) 

Суліцький В.В. 
 

Жовтень 
2019 

Диспут «Самотність осіб похилого віку: 
міфи та реальність» 

м. Київ, бул. 
І. Шамо, 18/2 

(Інститут 
людини) 

Суліцький В.В. 
 

Протягом 
року 

Участь у наукових і науково-практичних 
конференціях 

м. Київ, бул. 
І. Шамо, 18/2 

(Інститут 
людини) 

Члени гуртка 

Листопад 
2019 

Круглий стіл «Совість і каяття в 
контексті сучасного світу» 

м. Київ, бул. 
І. Шамо, 18/2 

(Інститут 
людини) 

Суліцький В.В. 
 

Грудень 
2019 – 

Квітень 
2020 

Участь студентів у наукових конкурсах і 
олімпіадах 

м. Київ, бул. 
І. Шамо, 18/2 

(Інститут 
людини) 

Суліцький В.В. 
Члени гуртка 

Протягом 
року 

Екскурсії до музеїв м. Києва м. Київ, бул. 
І. Шамо, 18/2 

(Інститут 
людини) 

Суліцький В.В. 
 

Квітень 
2020 

Наукова екскурсія до Львову: «Соціальна 
робота в сучасному місті України» 

м. Львів Суліцький В.В. 
 

Травень 
2020 

Взяти активну участь у заходах до Дня 
науки 

м. Київ, бул. 
І. Шамо, 18/2 

(Інститут 
людини) 

Суліцький В.В. 
 

Червень 
2020 

Підведення підсумків роботи гуртка м. Київ, бул. 
І. Шамо, 18/2 

(Інститут 
людини) 

Суліцький В.В. 
 

 


