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Дослідження, які завершено у рамках реалізації наукової теми за 

останній рік: 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності 

(Лехолетова М., Лях Т.) 

Проблеми батьків, які виховують дітей з інвалідністю (Лехолетова М.М., 

Лях Т.Л.)  

Професійна готовність майбутнього соціального працівника до роботи з 

засудженими у місцях позбавлення волі (Суліцький В.В.)  

Профілактика ВІЛ та соціально небезпечних явищ серед дорослих 

(Лютий В.П.).  

Розробка моделі інтегрованих соціальних послуг для жінок-ветеранок 

(Лютий В.П.) 

Розробка рекомендацій щодо соціального супроводу сімей, яких 

торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу (Спіріна Т.П., Лях Т.Л.)  

Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними 

педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації (Петрочко 

Ж.В., Денисюк О.М.)  

Соціальна робота з дітьми в місцевих громадах Сполучених Штатів 

Америки (Попова А.О.) 

Соціально-педагогічна робота з жінками, які перебувають у конфлікті з 

законом (Суліцький В.В.).  

Соціально-правові питання процесу ресоціалізації засуджених у 

виправних колоніях (Суліцький В.В.) 

Типологізація сімей учасників АТО/ООС та особливості соціальної 

роботиз ними (Веретенко Т.Г., Дуля А.В., Лях Т.Л.) 

 

Кількість виграних індивідуальних та колективних грантів на 

проведення досліджень у рамках виконання наукової теми: 

0 

 

Проблеми, що виникають у процесі реалізації наукових досліджень: 

− Більшість інформації з теми є конфіденційною 

− Поєднання наукових досліджень із навчальною, методичною та 

організаційною роботою 

− Брак часу 

Як вирішуються зазначені проблеми? 

− Використовую інформацію, яка є у публічному просторі; з 

результатами дослідження спочатку знайомлю керівництво 

відомства 

− Основні заходи наукових досліджень виносяться на період після 

завершення аудиторних занять 



− Перегляд пріоритетності поставлених завдань 

Дослідження, які плануються до реалізації в рамках наукової теми 

до грудня 2020 р.: 

Соціально-психологічне супроводження процесу ресоціалізації 

засуджених у виправних колоніях (Суліцький В.В.) 

Соціальна профілактика протиправної поведінки серед осіб, які 

перебувають у конфлікті з законом (Суліцький В.В.) 

Оцінювання профілактичних послуг та втручань: індикатори, критерії, 

методи збору та аналізу даних (Лютий В.П.) 

Дослідження в рамках спільного проекту з DRA "Ми можемо більше" 

щодо посилення партисипації молоді та дітей в Україні. 

Потреби та труднощі в соціальній адаптації сімей, яких торкнулася 

проблема ВІЛ/СНІДу, в період пандемії COVID-19 (Лях Т.) 

Розвиток волонтерських ініціатив в прикордонних зонах Луганської та 

Донецької областей (Лях Т.) 

Готовність створювати інклюзивне освітнє середовище в найкращих 

інтересах дітей (Лехолетова М., Лях Т.) 

Співпраця з якими державними і недержавними установами є 

перспективною для комерціалізації результатів дослідження? 

Державна установа "Центр пробації"; НУО, що впроваджують 

профілактичні програми (проведення зовнішнього МІО на основі 

розроблених в ході досліджень методик) 

З якими державними та недержавними установами вже підписано 

угоду про співпрацю з метою впровадження результатів досліджень у 

рамках реалізації наукової теми? 

− Інститут проблем виховання АПН України 

− Державна установа "Центр пробації" 

Орієнтовний період звітування на Вченій раді Університету про 

проміжні результати реалізації наукової теми:  

Листопад-грудень 2020 року 


