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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
(НАУКОВОЇ ТЕМИ) 

 
Назва дослідження (науковоі ̈теми): «Оцінка стану соціальної підтримки сімей 
учасників АТО в державних та неурядових організаціях м. Києва» 

 
Здобутки: Проблеми Завдання/шляхи 

вирішення 
Зібрано дані про стан соціальної 
підтримки сімей учасників АТО у 
ЦСССДМ та неурядових 
організаціях. 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. 

Відсутність 
механізму 
проведення 
оцінки та 
моніторингу 
здійснення 
соціальної 
підтримки 
сімей 
учасників 
АТО. 

Активізувати 
роботу щодо створення нових 
діагностичних методик для більш 
глибшого вивчення теми. 
Здійснити констатувальний 
експеримент, кількісно-якісний 
аналіз. 
Результати висвітлити у 
наукометричних виданнях. 
Створити  ініціативну групу для 
розробки  програми соціальної 
підтримки сімей учасників бойових дій. 

 
Назва дослідження (наукової теми): «Розробка програм соціальної підтримки 
сімей учасників АТО» 
 

Здобутки: Проблеми Завдання/шляхи 
вирішення 

Зібрано дані про проблеми та потреби 
членів сімей учасників АТО. 
Визначено особливості сімейних 
стосунків між членами сімей учасників 
АТО. 
Розробляється  програма соціальної 
підтримки членів сімей учасників АТО.  

Відсутність 
єдиного 
підходу до 
розроблення 
змісту програм 
соціальної підтримки 
сімей учасників АТО. 

Впровадити в практику 
громадських організацій 
програму соціальної 
підтримки членів сімей 
учасників АТО 

Назва дослідження (науковоі ̈теми): «Ресоціалізація засуджених в умовах 

місць позбавлення волі» 

Здобутки: Проблеми Завдання/шляхи 

вирішення 
Зроблено науково-теоретичний аналіз 
проблеми ресоціалізації засуджених. 
Підготовлено та передано до Державної 
Кримінально-виконавчої служби 
України Міністерства юстиції України 
дев’ять методичних рекомендацій та 

Багато часу 
витрачається на 
отримання та обробку 
результатів 
діагностичної роботи. 

Налагоджені зв’язки з 
виправними колоніями 
та навчальними 
закладами, що 
займаються 
професійною 



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 

підготовкою. фахівців 
для роботи в установах 
виконання покарань.  

 
Назва дослідження (науковоі ̈теми): Впровадження стратегії 
деінституціалізації в громаді м. Києва 
 

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 
представлено в наукометричній статті  
Петрочко, Ж. В. (2018)  
Передумови та стратегічні завдання 
деінституціалізації в Україні Педагогіка і 
психологія (3). с. 33-41  
Розроблено концепцію, програму 
емпіричного дослідження мотиваційно-
змістового компонента досліджуваного 
процесу. 
Розроблено інструментарій опитування 
студентів. 
Участь у роботі круглого столу з проблем 
впровадження стратегії деінституціалізації 
в Тернопільській області для начальників 
служб у справах дітей, заступників голів 
райдержадміністрацій (17 січня 2019 р.). 

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

Провести опитування 
майбутніх фахівців 
соціальної сфери з 
проблеми на базі двох 
ВНЗ. 
Здійснити кількісний та 
якісний аналіз 
результатів опитування.  
Результати висвітлити в 
наукометричному 
виданні.  

 
 


