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Профільна наукова 

тема  
Деінституціалізація та розвиток системи соціальних послуг у м. Києві 

Дослідницьке 

питання 

Розробка моделі комплексного надання інноваційних соціальних 

послуг з підтримки сімей з дітьми 

Завдання гуртка  розвинути науковий потенціал та критичне мислення; 

 навчити добирати оптимальні дослідницькі методики; 

 ознайомити з інноваційними професійними практиками 

супроводу та підтримки особистості в умовах суспільних 

трансформацій сучасної України; 

 cистематизувати знання студентів щодо особливостей пошуку 

інформації в Інтернет-мережі; 

 сприяти формуванню у студентів умінь та навичок роботи з 

сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;  

 сформувати у студентів знання та уміння розробки та 

реалізації наукових досліджень, навички роботи у команді 

фахівців; 

 навчити оформляти результати дослідження згідно з вимогами 

до наукової роботи та презентувати їх. 

Професійні 

компетенції, які 

формуються у 

студентів 

Загальні 

Комунікативна:  

- Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, 

толерантності. 

- Здатність працювати у команді. 

Інформаційна 

- Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з 

різних джерел для розгляду конкретних питань. 

- Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в 

соціальній і професійній діяльності 

Професійні – спеціальні 

Діагностична 

- Вміння оцінити критичні стани та ризики, які можуть виникати у 

клієнтів та надати відповідну допомогу; 

- Вміння визначати та оцінювати актуальні соціальні проблеми, 



прогнозувати наступні зміни і впливи на соціальні об'єкти, визначати 

шляхи подолання проблем; 

- Вміти організовувати та координувати партнерство й взаємодію з 

іншими соціальними інституціями, громадськими 

організаціями, залучення їх для проведення оцінки потреб особи та 

сім’ї; 

- Готовність здійснювати моніторинг і оцінку ефективності окремих 

втручань та програм. 

Розуміння основ соціальної політики 

- Розуміння соціальних проблем, соціальної структури й процесів на 

рівні суспільства та громади. 

- Готовність до здійснення підготовки аналітичних, дослідницьких 

робіт у галузі соціальної політики. 

Володіння методикою соціологічного дослідження та методами 

статистики 

- Оперування основними методами та техніками соціологічних 

досліджень, методами статистики; 

- Розуміння суспільних пріоритетів, соціальних процесів та 

суспільних відносин; 

- Здатність до проектування соціологічних досліджень, аналізу та 

інтерпретації їх результатів, використання у практичній діяльності. 

Технологічна 

- Готовність до розроблення та реалізації соціальних технологій з 

урахування специфіки регіону, динаміки часу та особливостей 

ситуації. Здатність здійснювати ефективний моніторинг та оцінку 

впровадження технологій. 

Управлінська 

- Готовність виявляти та використовувати в ході змін найбільш 

надійні методи, вибирати оптимальні шляхи і рішення, опиратися на 

коректні оцінки й раціонально надавати перевагу кращим із 

можливих альтернатив. 

Правозахисна 

- Здатність до захисту, допомоги, підтримки прав та інтересів різних 

соціальних груп. 

Де і у який спосіб 

планується 

висвітлення 

результатів 

наукового пошуку 

гуртківців? 

Доповіді на студентських конференціях, круглих столах; 

Презентація наукових робіт на фахових конкурсах та олімпіадах; 

Статті у електронних та фахових виданнях 

Стислий анонс, Наукова студія «Соціальний експериментаріум» пропонує учасникам 



який буде 

розміщено на сайті 

університету, для 

рекрутингу 

студентів до гуртка  

зануритись у цікавий світ наукових досліджень. Ви зможете 

розвинути свій науковий потенціал та аналітичне мислення, 

сформувати навички роботи у команді фахівців, навчитесь 

оформлювати та презентувати результати власної наукової роботи. Ви 

маєте унікальну можливість познайомитися з інноваційними 

професійними практиками супроводу та підтримки особистості в 

умовах суспільних трансформацій сучасної України та долучитись до 

реалізації дослідження “Деінституціалізація та розвиток системи 

соціальних послуг у м. Києві”. «Соціальний експериментаріум» - це 

своєрідний простір для обговорення найбільш актуальних та 

важливих соціально-педагогічних проблем; можливість знайти 

пітримку для розвитку власних ідей, поділитися кращими розробками 

та досвідом підготовки та захисту наукової роботи. 

План роботи наукового гуртка 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

Вересень 

2019 

року 

Презентація наукової студії. Визначення 

основних завдань роботи. 

м. Київ, бул. 

І. Шамо 18/2 

(Інститут 

людини) 302 

аудит. 

Веретенко Т.Г. 

Лях Т.Л. 

Денисюк О.М. 

Спіріна Т.П. 

28 

вересня 

2019 

року 

Участь у фестивалі "Наукові пікніки" 
Київ, Парк 

імені Тараса 

Шевченка 

Спіріна Т.П. 

Жовтень 

2019 

Участь у роботі круглого столу «Захист 

дитини: сімейно орієнтований підхід», 

приурочений до Міжнародного дня соціального 

педагога 

м. Київ, бул. 

І. Шамо, 18/2 

(Інститут 

людини) 

322 аудит 

Веретенко Т.Г. 

Денисюк О.М. 

Тріб’є А. 

16 

жовтня 

2019 

року 

Майстер-клас “Наукова стаття: від А до Я” для 

членів наукового гуртка “Соціальний 

експериментаніум” 

м. Київ, бул. 

І. Шамо, 18/2 

(Інститут 

людини) 

16.00-17.20 

Лях Т.Л. 

Попова А.О. 

Листопад 

2019 

року 

Науково-дослідна поїздка до м. Харкова 

«Проблеми інтеграції ВПО в умовах 

прикордонних регіонів» 

м. Харьків 

Лях Т.Л. 

Листопад 

2019 

року / 

Квітень 

2020 

року 

Закордонна науково-дослідна поїздка 

«Міжетнічні взаємовідносини в умовах 

соціально-економічної трансформації регіону» Польща 

Чехія 

Лях Т.Л. 

Березень- 

квітень 

2020 

року 

Підготовка та участь у студентських 

конференціях, фахових конкурсах та 

олімпіадах. 

м. Київ, 

бул.І. Шамо, 

18/2, кафедра 

СПСР, 318-А 

каб. 

Веретенко Т.Г. 

Лях Т.Л. 

Денисюк О.М. 

Спіріна Т.П. 

Травень 

2020 

року 

Участь у студентській міжкафедральній 

конференції Інституту людини «Перші кроки у 

науку» (Тиждень науки) 

м. Київ, бул. 

І. Шамо, 18/2 

(Інститут 

людини) 

Веретенко Т.Г. 

Лях Т.Л. 

Денисюк О.М. 

Спіріна Т.П. 



 


