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Кафедра соціальної роботи 

Науковий керівник гуртка: д.п.н. Пліско Є.Ю. 

Напрям роботи гуртка: Актуальні питання соціального виховання, 

соціальної роботи, соціального забезпечення.  

Мета роботи гуртка: стимулювання інтересу здобувачів до науково-

дослідницької діяльності; формування у здобувачів умінь та навичок науково-

дослідної роботи у галузі знань соціальне виховання, соціальна робота, 

соціальне забезпечення; створення умов для професійного та особистісного 

зростання студентів. 

Графік роботи гуртка: середа о 13.00 год., ауд. № 6. 

Список членів гуртка: Бєсєдіна Єлизавета Геннадіївна (1М СР), Тіщенко 

Валерія Сергіївна (1М СР/зн), Балабанова Єлизавета Дмитрівна (2СР), Глушак 

Анна Олександрівна (2СР), Поролова Валерія Валеріївна (2СР), Селецький Єгор 

Костянтинович (2СР), Семікоз Назар Вікторович (2СЗ), Чекар Дмитро 

Петрович (2СЗ), Мухіна Дар’я Вікторівна (2СЗ). 

 
№ Тематика занять Форми роботи Кількість 

годин 

Термін виконання 

1. Вибір та затвердження тем 

наукових досліджень.  

Засідання, 

круглий стіл 

4 год. Вересень 2021 р. 

2 Обговорення стану 

розробленості проблеми у 

науковій літературі. 

Засідання, 

круглий стіл 

8 год. Вересень 2021 р. 

3 Складання індивідуальних 

планів наукових досліджень. 

Засідання, 

круглий стіл 

12 год. Жовтень 2021 р. 

4 Визначення напрямків та етапів 

дослідження, складання 

джерельної бази. 

Засідання, 

круглий стіл, 

консультація 

8 год. Листопад 2021 р. 



5 Планована перевірка стану 

проходження наукового 

дослідження. Аналіз наукової 

літератури. Виправлення 

помилок. 

Засідання, 

круглий стіл, 

консультація, 

співбесіда, 

індивідуальне 

спілкування 

16 год. Грудень 2021 р. 

6 Планована перевірка стану 

проходження наукового 

дослідження. Обговорення 

змісту наукової роботи. 

Виправлення помилок. 

Засідання, 

круглий стіл, 

консультація, 

співбесіда, 

індивідуальне 

спілкування 

16 год. Січень 2022 р. 

7 Планована перевірка стану 

проходження наукового 

дослідження. Підготовка та 

участь у роботі запланованих 

наукових семінарів, круглих 

столів, конференцій. 

Обґрунтування теоретичного 

матеріалу досліджень. 

Засідання, 

круглий стіл, 

консультація, 

співбесіда, 

індивідуальне 

спілкування  

16 год. 

 

Лютий 2022 р. 

8 Проведення основного етапу 

дослідження. Презентація 

досліджень. 

 

Підготовка 

презентації, 

наукове 

обговорення 

здійснених 

досліджень. 

Круглий стіл, 

консультація. 

8 год. Березень 2022 р. 

9 Оприлюднення результатів 

наукового дослідження. 

Доповіді студентів за 

результатами НДР. 

Сприяння публікацій у 

наукових виданнях України. 

Підготовка тез 

доповіді, 

конференція, 

практичний 

семінар 

8 год. Квітень 2022 р. 

10 Підведення підсумків 

проведеної наукової роботи, 

представлення завершених 

курсових або кваліфікаційних 

робіт.  

Науковий 

диспут, круглий 

стіл, 

міні-

конференція 

4 год. Травень 2022 р. 

 

 

 

Керівник                                                                                        д.п.н. Пліско Є.Ю.  


