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Завдання 5. Систематизувати інноваційні практики супроводу та підтримки особистості 



5.1. Оцінка стану соціальної підтримки сімей учасників АТО в державних та неурядових організаціях м. Києва 

1.  5.1. Оцінка стану 

соціальної 

підтримки сімей 

учасників АТО в 

державних та 

неурядових 

організаціях м. 

Києва  

Проаналізовано 

діяльність державних 

та неурядових 

організаціях м. Києва у 

здійсненні соціальної 

підтримки сімей 

учасників АТО. 

Розкрито роль 

громадських 

організацій у 

здійсненні соціальної 

підтримки сімей 

учасників АТО.  

 

 

Проведено 

соціологічне 

дослідження 

«Оцінка стану 

соціальної 

підтримки 

сімей учасників 

АТО в 

державних та 

неурядових 

організаціях м. 

Києва». Участь 

у глибинному 

інтерв’ю взяли 

7 фахівців 

РЦСССДМ м. 

Києва; 6 

фахівців ГО 

«Київська 

міська спілка 

ветеранів 

АТО». 

Зібрано дані 

про стан 

соціальної 

підтримки 

сімей учасників 

АТО у 

ЦСССДМ та 

неурядових 

 Наукові публікації 

1. Дуля А. В. Роль громадських 

організацій в здійсненні соціальної 

підтримки сімей учасників 

антитерористичної операції / А. В. 

Дуля, Т. Г. Веретенко // Збірник 

наукових праць Хмельницького 

інституту соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. редкол. 

М. Є. Чайковський]. – Хмельницький : 

ХІСТ, 2017. – № 14. – С. 76–80. 

2. Дуля А. В. Соціальна підтримка 

сімей учасників антитерористичної 

операції / А. В. Дуля, Т. Г. Веретенко // 

Сучасні суспільні проблеми у вимірі 

соціології управління : тези доповідей 

ХІIІ Всеукр. наук.-прак. конф. (м. 

Маріуполь, 3 березня 2017 р.). – 

Маріуполь : ДонДУУ, 2017. – С. 241–

244. 

3. Дуля А. В. Інновації у дозвіллєвій 

діяльності дітей учасників АТО / А. В. 

Дуля // Сучасні підходи до формування 

професійної самосвідомості фахівців 

соціальної сфери в умовах реалізації 

гендерної політики в Україні : тези 

доповідей Регіональної наук.-прак. 

конф. (м. Харків, 23 березня 2017 р.). – 

Харків : ХГПА, 2017. – С. 63–66. 

Участь у Міжнародних і 

Веретенко 

Тетяна 

Григорівна,  

Лях Тетяна 

Леонідівна,  

Спіріна Тетяна 

Петрівна,  

Дуля Аліна 

Володимирівна 

   Засідання кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи з 

моніторингу наукової теми 

Інституту людини. 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-sotsialnoi-

pedahohiky-ta-sotsialnoi-

roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-

z-monitorynhu-naukovoi-temy-

instytutu-liudyny.html 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html


організаціях м. 

Києва; 

визначено 

перелік 

проблем з 

якими 

найчастіше 

звертаються 

сім’ї учасників 

АТО; визначено 

перелік послуг, 

які надаються 

сім′ям 

учасників АТО; 

визначено 

прогалини у 

здійсненні 

соціальної 

підтримки 

сімей учасників 

АТО. 

Всеукраїнських конференціях 

1.      ХІIІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Сучасні 

суспільні проблеми у вимірі соціології 

управління», доповідь на тему 

«Соціальна підтримка сімей учасників 

антитерористичної операції» (березень 

2017 р.) 

Регіональній науково-практичній 

конференції «Сучасні підходи до 

формування професійної 

самосвідомості, фахівців соціальної 

сфери в умовах реалізації гендерної 

політики в Україні», доповідь на тему 

«Інновації у дозвіллєвій діяльності 

дітей учасників АТО» (березень 2017 

р.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Соціальна робота з дітьми в місцевих громадах США 

 

1 Проведено 

системний аналіз 

наукової літератури 

США та України. 

Розкрито стуність 

технології здійснення 

соціальної роботи в 

місцевих громадах з 

дітьми; проаналізовано 

міжнародні та 

українські наукові 

джерела що описують 

досвід соціальної 

Виступи на 2 

науково-

практичних 

конференціях 

1. Попова А. О. Соціальна робота в 

місцевих громадах США: Методи та 

моделі/А.О.Попова//Гуманітарний 

вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» - Додаток 1 до 

Вип. 36, Том V (65): тематичний 

випуск «Вища освіта України у 

Попова Альона 

Олексіївна 

асистент, 

аспірант 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

 

 

 

Засідання кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи з 

моніторингу наукової теми 

Інституту людини 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-sotsialnoi-

pedahohiky-ta-sotsialnoi-

roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html


роботи в місцевій 

громаді з дітьми в 

США та Україні 

контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору». – К.:Гнозис, 

2015. – С.383-391 

2.Попова А. О. Соціальна робота з 

дітьми у місцевих громадах/А. О. 

Попова// Вісник Чернігівського 

національного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка Вип. 

133 / Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Т. Г. 

Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – 

Чернігів : ЧНПУ, 2016 – С. 174-177 

3.Попова А. О. Зародження соціальної 

роботи з дітьми в місцевих громадах 

США/ А. О. Попова// Вісник 

Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

(педагогічні науки) Вип. №1 (298) / 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка; гол. ред. 

Курило В.С. – Старобільськ: 

Видавництво Державного закладу 

„Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, 2016. – С. 41-

49 

z-monitorynhu-naukovoi-temy-

instytutu-liudyny.html 

2 Досліджено 

проекти та 

програми, які 

здійснюють 

підтримку та 

розвиток місцевих 

громад 

Визначено та 

досліджено основні 

проекти та програми, 

що здійснюють 

підтримку місцевих 

громад в Україні, 

США та країнах ЄС 

Проведенно 

семінар для 

молодіжних 

працівників в 

місцевих 

громадах 

України, 

Білорусі, 

Руминії, 

Хорватії, Росії 

та Німеччини в 

1.Попова А. А. Система подготовки 

специалистов социальной сферы к 

работе в местном сообществе: опыт 

США, России и Украины/ А. О. 

Попова// Материалы IX 

Международной научно-практической 

конференции [Высшая школа: опыт, 

проблемы, перспективы]: в 2 ч. 

Москва, РУДН, 21–22 апреля 2016 г. / 

науч. ред. В. И. Казаренков, М. А. 

Рушина. – Москва : РУДН, 2016. С. 

ВеретенкоТ.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи; 

Попова А.О., 

асистент, 
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рамках проекту 

Еразмус + 

307- 311 

2.Popova A. Social work with children in 

local communities in USA and Ukraine/ 

Popova A. // Nowoczesna edukacja: 

filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 

4. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe 

Wyźszej Szkoły Informatyki I 

Umiejętności, 2015. – C. 61-65 

3. Роpova A. O. Leadership in the 

community of the United States of 

America / А. О. Попова, Т. Г. 

Веретенко // Person, family, and society: 

interdisciplinary approach to the 

harmonization of interests: Monograph / 

The Academy of Management and 

Administration in Opole; гол. ред. О. 

Bilychenko / Opole: Publishing House 

Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii oraz Rozwoju Kultury 

Fizycznej Spolka z o. o., – 2016. – 162 – 

168 p. 

4. Попова А. О. Європейський досвід 

підготовки дослідників і практиків із 

розвитку та організації місцевих 

громад / Т. Л. Лях, А. О. Попова. // 

Освітологічний дискурс: електронне 

наукове фахове видання. – 2017. – №1. 

– С. 145–154.  

аспірант 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи;  

Лях Тетяна 

Леонідівна, к. 

пед. наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи, 

заступник 

директора з 

наукової 

роботи 

 Дослідженно стан 

розвитку соціальної 

роботи з дітьми в 

місцевих громадах 

в Україні 

Визначено стан 

розвитку соціальної 

роботи з дітьми в 

місцевих громадах в 

Україні 

Виступ на 

науково-

практичній 

конференції 

1.Попова А. О. Досвід використання 

просвітницько-профілактичних 

настільних ігор фахівцями із 

соціальної роботи в місцевих 

громадах/ А. О. Попова, М. В. 

Щеголь// Вісник Луганського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка (педагогічні науки) 

Попова Альона 

Олексіївна 

 

асистент, 

аспірант 

кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

  



Вип. №1 (315) / Луганський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка; гол. ред. Курило В.С. – 

Старобільськ: Видавництво 

Державного закладу „Луганський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка”, 2018. – С. 109-115 

соціальної 

роботи 

Завдання 6. Обґрунтувати шляхи оптимізації супроводу та підтримки особистості у соціальних інституціях в умовах суспільних трансформаці 

6.1. Розробка технологій соціальної підтримки сімей учасників АТО 

 

  

1. Визначити 

особливості 

сімейних стосунків 

та потреби членів 

сімей учасників 

АТО 

 

Визначено особливості 

функціонування сімей 

учасників АТО. 

Класифіковано типи 

сімей учасників АТО. 

Визначено ознаки 

посттравматичного 

стресового розладу в 

учасників АТО. 

Розкрито 

взаємовідносини 

членів сімей учасників 

АТО. 

 

Проведено 

соціологічне 

дослідження 

«Оцінка потреб 

членів сімей 

учасників 

АТО». В 

глибинному 

інтерв’ю взяло 

участь 47 

членів сімей 

учасників АТО 

м. Києва, 

Чернігівської та 

Житомирської 

областей 

України.  

Зібрано дані 

про проблеми 

та потреби 

членів сімей 

учасників АТО; 

Наукові публікації 

1.Дуля А. В. Функціонування сімей 

учасників антитерористичної операції / 

А. В. Дуля, Т. Г. Веретенко // Вісник 

Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка : 

зб. наук. пр. / відп. за вип.: О. Л. 

Караман, Я. І. Юрків. – 2017. – № 1 

(316) лютий. – Ч. І. – С. 25–32. 

2.  Дуля А. В. Взаємовідносини членів 

сімей учасників АТО / Сучасні 

досягнення вітчизняних вчених у 

галузі педагогічних та психологічних 

наук : матеріали міжнародної наук.-

прак. конф. (м. Київ, 2-3 березня 2018 

р.). – Київ : ГО «Київська наукова 

організація педагогіки та психології», 

2018. – С. 62-64. 

3.       Проблеми та потреби членів 

сімей учасників бойових дій 

антитерористичної операції: 

результати глибинних інтерв’юn 

  Засідання кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи з 

моніторингу наукової теми 

Інституту людини 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-sotsialnoi-

pedahohiky-ta-sotsialnoi-

roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-

z-monitorynhu-naukovoi-temy-

instytutu-liudyny.html 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html


визначено 

перелік послуг, 

які потребують 

члени сімей 

учасників АТО. 

Оцінено рівень  

надання 

соціальної 

підтримки 

сім’ям 

учасників АТО 

в ЦСССДМ та 

неурядових 

організаціях. 

(подано у Scopus)  

Участь у Міжнародних і 

Всеукраїнських конференціях 

1.Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Соціальне становлення 

особистості в умовах суспільних 

трансформацій: наукові підходи та 

сучасні практики», доповідь на тему 

«Ознаки посттравматичного 

стресового розладу в учасників 

антитерористичної операції» (грудень 

2017 р.) 

2.Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні досягнення 

вітчизняних вчених у галузі 

педагогічних та психологічних наук», 

доповідь на тему «Взаємовідносини 

членів сімей учасників АТО» (березень 

2018) 

  

2.Розробити, 

апробувати та 

мультиплікувати 

змістово-

технологічне 

забезпечення 

соціального 

супроводу членів 

сімей учасників 

АТО 

Науково обґрунтовано 

поняття та етапи 

соціальної підтримки 

членів сімей учасників 

АТО. 

Проаналізовано 

програми соціальної 

допомоги учасникам 

АТО та членам їх 

сімей. 

 

   Наукові публікації 

1.  Дуля А. В. Основні етапи надання 

соціальної підтримки сім’ям учасників 

АТО / А. В. Дуля // Вісник 

Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка : 

зб. наук. пр. / гол. ред.: В. С.  Курило. 

– 2018. – № 1 (315) березень. – Ч. І. – 

С. 6–11. 

2.      Дуля А. В. Особливості 

впровадження комплексної програми 

«Соціальна підтримка сімей учасників 

антитерористичної операції» / 

А. В. Дуля // Підтримка та реабілітація 

учасників АТО в Україні: досвід та 

перспективи : тези доповідей ІI Всеукр. 

наук.-прак. конф. (м. Хмельницький, 7 

   



грудня 2017 р.). – Хмельницький : 

ХІСТ, 2017. – С. 36-39. 

Участь у Міжнародних і 

Всеукраїнських конференціях 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Підтримка та реабілітація 

учасників АТО в Україні: досвід та 

перспективи», доповідь на тему 

«Особливості впровадження 

Комплексної програми «Соціальна 

підтримка сімей учасників 

антитерористичної операції»» (грудень 

2017 р.) 

 

 

 

 

 

6.2. Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях 

1 Опрацьовано 

міжнародні та 

вітчизняні наукові 

джерела з 

філософії, 

психології, 

соціології, 

соціальної 

педагогіки з 

проблеми розвитку 

особистісного 

потенціалу 

підлітків 

Розкрито сутність 

поняття “особистісний 

потенціал підлітків”. 

Доповідь 

“Сучасні 

підходи до суті 

особистісного 

потенціалу 

підлітків” на 

VIII Міжнар. 

наук.-практ. 

конф., 

“Соціальна 

робота: теорія, 

історія, 

інноватика “ 

Сапіга С. В. Сучасні підходи до 

сутності особистісного потенціалу 

підлітків. Соціальна робота: теорія, 

історія, інноватика : матеріали VIII 

Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 

травня 2014 року, м. Київ / уклад.: А. 

А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. 

Мігалуш.  Київ : Політехніка, 2014. С. 

104–105. 

2. Сапига С. В. Развитие личностного 

потенциала подростков в скаутских 

общественных организациях. 

Социально-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества 

и взаимодействия : материалы I 

Межрегион. заочной науч.-практ. 

  Засідання кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи з 

моніторингу наукової теми 

Інституту людини 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-sotsialnoi-

pedahohiky-ta-sotsialnoi-

roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-

z-monitorynhu-naukovoi-temy-

instytutu-liudyny.html 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
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http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html


интернет-конф. с международным 

участием, 29-31 октября 2015 года, г. 

Кострома / сост. Т. Е. Коровкина; науч. 

ред. Ж. А. Захарова. Кострома: КГУ 

им. Н. А. Некрасова, 2015. С. 31–38. 

2 Досліджено зміст 

та напрями роботи 

скаутських 

громадських 

об'єднань з 

розвитку 

особистісного 

потенціалу 

підлітків 

Обґрунтовано критерії, 

показники та рівні 

розвитку 

особистісного 

потенціалу підлітків; 

Визначено соціально 

педагогічні умови 

впроваджено в 

діяльність скаутських 

громадських об'єднань 

Проведено 

глибинне 

інтерв'ю з 9 

лідерами 

скаутських 

громадських 

об’єднань 

ВМГО НОСУ з 

мм. Києва, 

Миколаєва, 

Запоріжжя, 

Одеси, Дніпра 

 

1. Сапіга С. В. Роль скаутських 

громадських об’єднань у розвитку 

особистісного потенціалу підлітків. 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав 

–Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. 

Київ : Гнозис, 2014. Вип. 35. Т. 4 (55) : 

Тематичний випуск «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до 

Європейського освітнього простору». 

С. 392–399. 

2.Сапіга С. В. Напрями розвитку 

особистісного потенціалу підлітків у 

скаутських громадських об’єднаннях. 

Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. 

Шевченка / гол. ред. М. О. Носко. 

Чернігів : ЧНПУ, 2016. Вип. 133. С. 

186–189. 

3. Сапіга С. В. Програма розвитку 

особистісного потенціалу підлітків 

Національної Організації Скаутів 

України. Вісник Луганського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка / гол. ред. В. С. 

Курило. Старобільськ : Вид-во ДЗ 

«Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», 2016. Вип. № 

Лях Т.Л., 

Сапіга С.В. 

  



3 (300) : Педагогічні науки. С. 320–328. 

 

3 Досліджено стан 

розвитку 

особистісного 

потенціалу 

підлітків у 

скаутських 

громадських 

об’єднаннях  

Визначено стан 

розвитку 

особистісного 

потенціалу підлітків у 

скаутських 

громадських 

об’єднаннях  

«Забезпечення 

якості вищої 

освіти: 

європейські й 

національні 

стандарти та 

індикатори» (м. 

Старобільськ, 

2016, 2017). 

«Інклюзія в 

новій 

українській 

школі: виклики 

сьогодення» (м. 

Київ, 2017) 

1 Сапіга С. В. Принципи побудови 

програми розвитку особистісного 

потенціалу підлітків у скаутських 

громадських об’єднаннях. Науковий 

вісник Донбасу / гол. ред. В. С. Курило. 

2017. Вип. №1–2 (35–36) : Педагогічні 

науки. URL: 

http://nvd.luguniv.edu.ua/arсhiv/2017/N1-

2%2835-36%29/ssvsgо.PDF. 

2. Сапіга С. В. Роль дорослих лідерів-

скаутів у розвитку особистісного 

потенціалу підлітків-членів скаутських 

громадських об’єднань. Вісник 

Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка / 

гол. ред. В. С. Курило. Старобільськ : 

Вид-во ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», 

2017.  Вип. № 8 (313) : Педагогічні 

науки. С. 288–295. 

  

Лях Т.Л., 

Сапіга С.В. 

  

 

4 Розроблено та 

впроваджено 

Програму розвитку 

особистісного 

потенціалу 

підлітків у 

скаутських 

громадських 

об’єднаннях  

 

Апробовано та 

впроваджено в 

діяльність 9 

скаутських 

громадських об'єднань 

в МГО НОСУ з мм. 

Києва, Миколаєва, 

Запоріжжя, Одеси, 

Дніпра Програму 

розвитку 

особистісного 

потенціалу підлітків у 

Участь у 

конференціях 

«Другі 

соціально-

педагогічні 

читання імені 

І.Д. Звєрєвої» 

(м. Київ, 2017), 

«Соціальне 

становлення 

особистості в 

умовах 

3. Сапіга С. Моніторинг і оцінка 

розвитку особистісного потенціалу 

підлітків у скаутських громадських 

об’єднаннях. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Луцьк : Вид-во Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

Українки, 2017. Вип. № 2 (351) : 

Педагогічні науки. С. 68 –74. 

4. Сапіга С. Соціально-педагогічні 

умови розвитку особистісного 

Лях Т.Л., 

Сапіга С.В. 

  



скаутських 

громадських об'єднань 

суспільних 

трансформацій: 

наукові підходи 

та сучасні 

практики» (м. 

Київ, 2017).  

потенціалу підлітків у скаутських 

громадських об’єднаннях. Науковий 

журнал «Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології»: Суми 

: Вид-во Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. 

Макаренка, 2017. Вип. № 10 (74): 

Педагогічні науки. C. 44–55. 

5. Сапіга С. В. Подготовка будущих 

социальных педагогов и социальных 

работников к оказанию социальных 

услуг на базе общественных 

организаций в Украине. Актуальные 

проблемы социальной психологии : сб. 

науч. тр. / редкол.: Т. В. Гормоза, Я. Л. 

Коломинский, А. Л. Пергаменщик. 

Минск : БГПУ, 2014.С. 314–316. 

 

6.3.ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ В ГРОМАДІ М.КИЄВА 

 

1 Вивчення стану 

функціонування 

сімейних форм 

виховання 

(опіка/піклування, 

ПС, 

ДБСТ,усиновлення) 

у м.Києві станом на 

кінець 2016 року  

ІПідготовлено 

іформаційно- 

аналітичнудовідку про 

стан функціонування 

сімейних форм 

виховання у м.Києві 

станом на кінець 2016 

року; наукова стаття у 

фаховому виданні  

Проаналізовано 

стан 

функціонування 

сімейних форм 

виховання 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування у 

м.Києві, 

сформовано 

рекомендації 

щодо їх 

розвитку, 

Журавель Т.В. Стан функціонування та 

розвиток сімейних форм виховання в 

м.Києві / Т.В.Журавель, М.А.Снітко// 

Освітологічний дискурс: електронне 

наукове фахове видання (1-2). - С. 79-

95 

Веретенко 

Тетяна 

Григорівна, 

:Журавель  

Тетяна  

Василівна, 

Денисюк 

Олена 

Миколаївна, 

Спіріна Тетяна 

Петрівна 

 Засідання кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи з 

моніторингу наукової теми 

Інституту людини 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-sotsialnoi-

pedahohiky-ta-sotsialnoi-

roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-

z-monitorynhu-naukovoi-temy-

instytutu-liudyny.html 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
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http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html


зокрема для 

влаштування 

дітей з 

інвалідністю. 

2  Аналіз програм 

підготовки 

кандидатів в 

сімейні форми 

виховання та 

напрацювання 

рекомендацій щодо 

доопрацювання 

тематики та змісту 

програм , зокрема, 

у частині 

особливостей 

виховання та 

догляду за дітьми з 

інвалідністю, дітей 

підліткового віку, 

дітей, виведених з 

інтернатних 

закладів тощо 

 

Інформаційно- 

аналітична довідка з 

результатами аналізу 

та рекомендаціями 

щодо доопрацювання 

змісту програм 

Проаналізовано 

програми 

підготовки 

кандидатів в 

сімейні форми 

виховання  

 Журавель  

Тетяна  

Василівна 

 

3 Вивчення 

міжнародних 

практик надання 

соціальних послуг з 

підтримки сімей з 

дітьми на рівні 

громади 

1.Всеукраїнська 

науково- практична 

конференція. 

«Соціальне 

становлення 

особистості в умовах 

суспільних 

трансформацій: 

Розробляються 

показники  для 

оцінки 

соціально-

психологічної 

готовності осіб 

до прийняття 

дитини-сироти, 

Веретенко Т.Г. Міжнародний досвід 

деінституалізації та реформування 

соціальних послуг/ 

Т. Г. Веретенко, О.М.Денисюк, 

Т.П.Спіріна // Збірник наукових праць 

Херсонського державного 

університету. Педагогічні науки – 

Херсон : 2017. – LXXIX. – С. 207-210. 

Веретенко 

Тетяна 

Григорівна, 

:Журавель  

Тетяна  

Василівна, 

Денисюк 

Олена 

  

 

Засідання кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи з 

моніторингу наукової теми 

Інституту людини 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-sotsialnoi-
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наукові підходи та 

сучасні практики» 

(Київ, 15 грудня 2017 

року). 

2. Міжнародна 

конференція “Інклюзія 

для всіх: освітня 

політика та практика” 

(30.11-1.12.2017, 

м.Київ) 

3.Міжнародна 

практична 

конференція 

“Соціально- 

відповідальна громада: 

дієва модель 

соціальних послуг для 

дітей та їх сімей” 

(1.11.2017, м.Київ) 

4. Круглий стіл 

“Деінституалізація та 

розвиток ситеми 

соціальних послуг у 

місті Києві: виклики та 

перспективи” 

(1.11.2017, м.Київ) 

дитини, 

позбавленої 

батьківського 

піклування, в 

сім'ю  

Миколаївна, 

Спіріна Тетяна 

Петрівна, 

 

pedahohiky-ta-sotsialnoi-

roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-

z-monitorynhu-naukovoi-temy-

instytutu-liudyny.html 

 

Круглий стіл «Деінституціалізація 

та розвиток системи соціальних 

послуг у м. Києві: виклики та 

перспективи» 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-sotsialnoi-

pedahohiky-ta-sotsialnoi-

roboty/podii/1451-kruhlyi-stil-

deinstytutsializatsiia-ta-rozvytok-

systemy-sotsialnykh-posluh-u-m-

kyievi-vyklyky-ta-perspektyvy.html 

 

6.11. Ресоціалізація засуджених: соціально-педагогічні та психологічні проблеми і шляхи їх вирішення 

1. 
1 етап 

Ресоціалізація 

засуджених: 

сучасне та минуле. 

проаналізована 

наукова література з 

цього питання як 

вітчизняних, так і 

іноземних авторів; 

розроблена 

періодизація розвитку 

наукових поглядів на 

проблеми 

ресоціалізації як в 

Впроваджені у 

практичну 

діяльність 

виправних 

колоній та 

слідчих 

ізоляторів 

(Донецька 

область). 

Розроблена 

Суліцький В.В. Психологічні аспекти 

довічного позбавлення волі: науково-

методичні рекомендації / В.В. 

Суліцький. – Горлівка, 2011. – 80 с.  

(Бібліотека пенітенціарного 

психолога). 

Суліцький В.В. Профілактика та 

попередження самогубств серед 

засуджених: навчально-методичний 

посібник / В.В. Суліцький. – Горлівка, 

Суліцький 

В.В. 

 Засідання кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи з 

моніторингу наукової теми 

Інституту людини 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-sotsialnoi-
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Україні, так і за 

кордоном. 

Підготовлена низка 

публікацій, я яких 

розглядаються 

особливості: 

засуджених до 

довічного позбавлення 

волі; засуджених-

суїцидентів; 

засуджених, хворих 

туберкульозом 

1. Міжнародна 

юридична науково-

практична 

конференція. 

«Юридична наука і 

практика: пошук 

правової гармонії», 

(Київ, 05 жовтня 2017 

року. 

2.  Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Пріоритетні наукові 

напрямки педагогіки і 

психології: від теорії 

до практики», (Харків, 

13-14 жовтня 2017 

року) . 

3.  

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція. 

«Педагогіка та 

психологія сьогодні: 

постулати минулого та 

сучасні теорії», (Одеса, 

20-21 жовтня 2017 

року)  

4. Міжнародна 

науково-практична 

апробаційна 

програма за 

напрямом 

«Навчання 

життєвим 

навичкам» для 

Департаменту 

пробації МЮ 

України. 

 

Підготовлено та 

подано грант до 

посольства 

США в Україні. 

Заявка 

зареєстрована. 

Реєстраційний 

номер № 449-

06142018. 

Попереднє 

рішення по 

грантової 

комісії буде 

прийнято до 30 

червня 2018 

року 

 

2011. – 254 с. (Бібліотека 

пенітенціарного психолога). 

Суліцький В.В. Психологічні основи 

ресоціалізації засуджених: навчально-

методичний посібник / В.В. Суліцький. 

– Горлівка, 2011. – 263 с. (Бібліотека 

пенітенціарного психолога). 

Суліцький В.В.  Медико-психологічні 

основи роботи з засудженими, що 

хворіють туберкульозом: навчально-

методичний посібник / В.В.  

Суліцький. – Горлівка-Донецьк, 2013. – 

268 с. 

1. Суліцький В.В. Юридичні 

аспекти діяльності психологічної 

служби в місцях позбавлення волі. 

Збірник матеріалів Міжнародної 

юридичної науково-практичної 

конференції. Тези доповідей 

[«Юридична наука і практика: пошук 

правової гармонії»], (Київ, 05 жовтня 

2017 року) / В.В. Суліцький, 

К.В. Бондарева, В.П. Горбачев та ін. – 

Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – 

С. 175-179. 

2.  Суліцький В.В. Роль совісті у 

ставленні засудженого до вчиненого 

злочину. Збірник тез Міжнародної 

науково-практичної конференції 

[«Пріоритетні наукові напрямки 

педагогіки і психології: від теорії до 

практики»], (Харків, 13-14 жовтня 2017 

року) /  В.В. Суліцький, Є.О. Галацин, 

О.С. Лисенко та ін. – Харків: 

Східноукраїнська організація «Центр 

педагогічних досліджень», 2017. С.112-

114. 

3.  Суліцький В.В. Історія 

розвитку та шляхи вдосконалення 

діяльності психологічної служби у 

кримінально-виконавчий системі 

України: збірник наукових робіт 

instytutu-liudyny.html 
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конференція. 

«Психологія та 

педагогіка: сучасні 

методики та інновації, 

досвід практичного 

застосування», (Львів, 

27-28 жовтня 2017 

року). 

5. V міжнародна 

науково-практична 

конференція. 

«Актуальні проблеми 

прав людини, яка 

перебуває в конфлікті 

зі законом, крізь 

призму правових 

реформ», (Київ, 24 

листопада 2017 року). 

6. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція. 

«Соціальне 

становлення 

особистості в умовах 

суспільних 

трансформацій: 

наукові підходи та 

сучасні практики» 

(Київ, 15 грудня 2017 

року). 

7. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Педагогічна 

спадщина Антона 

Макаренка в науці та 

практиці» (Київ, 13 

березня 2018 року). 

8. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні проблеми 

учасників науково-практичної 

конференції. [«Педагогіка та 

психологія сьогодні: постулати 

минулого та сучасні теорії»], (Одеса, 

20-21 жовтня 2017 року) / 

В.В. Суліцький, М.С. Величко, 

Ю.І. Єрмак та ін. – Одеса: ГО 

«Південна фундація педагогіки», 2017. 

– С. 83-85. 

4.  Суліцький В.В. Питання 

профілактики самогубств серед 

засуджених у місцях позбавлення волі: 

Збірник тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної 

конференції. [«Психологія та 

педагогіка: сучасні методики та 

інновації, досвід практичного 

застосування»], (Львів, 27-28 жовтня 

2017 року) / В.В. Суліцький, 

Н.В. Аракелян, С.С. Кельнер та ін. – 

Львів: «Львівська педагогічна 

спільнота», 2017. – С. 70-72. 

5.  Суліцький В.В. Професійна 

підготовка психологів для роботи з 

засудженими, хворими туберкульозом: 

збірник матеріалів V міжнародної 

науково-практичної конференції. 

[«Актуальні проблеми прав людини, 

яка перебуває в конфлікті зі законом, 

крізь призму правових реформ»], 

(Київ, 24 листопада 2017 року) / 

В.В. Суліцький, Є.Ю. Бараш, 

В.М. Бесчасний та ін. – Київ: Інститут 

кримінально-виконавчої служби. – 

Київ: ФОП Кандиба Т.П., 2017. – С. 

195-198. 

6. Суліцький В.В.  Пелешенко 

М.Л. Сучасні дослідження 

суїцидальної поведінки в США: 

Збірник тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної 

конференції. [«Актуальні проблеми 



реформування системи 

виховання та освіти в 

Україні», (Львів, 27-28 

квітня 2018 року). 

 

реформування системи виховання та 

освіти в Україні»], (Львів, 27-28 квітня 

2018 року) / В.В. Суліцький, 

М.Л. Пелешенко, М.С. Омельченко  та 

ін. – Львів: «Львівська педагогічна 

спільнота», 2018. – С. 28-29. 

 

 

 

 


