
Звіт 

про роботу науково-дослідної лабораторії 

«СОЦІОЛОГІЧНОЇ» 

(назва НДЛ) 

Херсонського державного університету за 2021 р. 

 

1. Покликання на вебсторінку лабораторії. 

https://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairSocialWork/ResearchSocio

logicalLaboratory.aspx  

2. Науковий напрям, який забезпечує лабораторія. Соціологія 

3. Галузь(і) знань. Соціальні та поведінкові науки 

4. Напрями діяльності і завдання лабораторії проведення досліджень у 

галузі соціальних відносин. 

5. Науковий керівник лабораторії (завідувач або особа, відповідальна за 

лабораторію) (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, 

вчене  звання, телефон, електронна адреса). Шапошникова Ірина 

Василівна , професор кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології, д.с.н.; 0996095165  

6. Склад наукового колективу, задіяного в роботі лабораторії в 2021 р. 

Шапошникова І.В., Костючков С.К. Черкашина Т.О., Мартиненко С.О., 

Воротинцев С.Ю. 

 

7. Студенти, які задіяні в роботі наукової лабораторії в 2021 р. Даніелян 

Л.В., Недоступ В.В., Мельникова А.Д. 

 

 8.Науково-дослідна робота (роботи), що виконується на базі лабораторії. 

Проведення досліджень відповідно до Закону України « Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки» в галузі Соціології 

9.Перелік сторонніх організацій, що беруть участь у роботі лабораторії. 

Херсонська Обласна рада, Херсонська державна обласна адміністрація, 

Комітет виборців України в Херсонській області 

10.Основні наукові результати.  

Проведено соціологічні дослідження «Гендерний профіль Херсонської 

обласної ради», « Вплив пандемії COVID-19 на освітній процес у ХДУ», 

опубліковано статті: 

І.Шапошникова. «Information and communication technologies as a tool of 

strategy for ensuring the higher education adaptability to the digital economy 

challenges», IJCSNS International Journal of Computer Science and Network 

Security, VOL.21 No.8, August 2021 187  
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https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.8.25 
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(WОS); 

Костючков С., Пронін Е., Волкович О., Черкашина Т., Мартиненко С. Factors 

of emergence and development of terror phobia among southern ukraine’s urban 

residents, REVISTA INCLUSIONES. – 2021. – Vol. 8. Número 1. January 

– March 2021. – PP. 74–86 (WoS); 

Черкашина Т.О., Пархоменко Я.В. Проблеми та потреби 

учасників АТО/ООС: результати стандартизованого інтерв'ю // Матеріали 

круглого столу «Філософсько-світоглядний вимір сучасності: міжгалузеві 

диспути», 18.11.2021 р., м.Херсон; 

Студентські публікації: 

1. Недоступ В.В. Політична пропаганда у ЗМІ як технологія 

нейролінгвістичного програмування // Матеріали круглого 

столу «Філософсько-світоглядний вимір сучасності: міжгалузеві диспути», 

18.11.2021 р., м.Херсон 

2. Данієлян Л.В. Популярність онлайн-екскурсій під час пандемії Сovid-

19 // Матеріали круглого столу «Філософсько-світоглядний вимір сучасності: 

міжгалузеві диспути», 18.11.2021 р., м.Херсон 

 

11.Практичне значення одержаних результатів. Удосконалення наукової 

складової освітнього процесу. 

Участь студентів у конференціях: 

1)  Недоступ В.В., Данієлян Л.В. (є сертифікати) 24 лютого 2021 року  взяли 

участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених "Традиції та іновації розвитку 

сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених",  Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 

2) Черкашина Т.О., Данієлян Л.В.  ( є сертифікати) 21 квітня 2021 року  взяли 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Українські громади 

за кордоном: нові точки відліку"   

3)  18.05.2021 року відбулася І регіональна студентська наукова конференція 

«Таврійські соціологічні студії» ( усі студенти-соціологи) 

4) 01.10.2021  участь у Круглому столі "Перспективи розвитку соціологічної 

науки в Україні", Маріупольський державний університет ( усі студенти-

соціологи) 

5) 21.10.2021 участь у презентації результатів всеукраїнського 

опитування «Обізнаність українців про діаспору та ставлення до неї», яке 

ініціював Міжнародний інститут освіти, культури зв’язків з діаспорою (МІОК) 

та провів спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та 

соціологічною службою Центру Разумкова 

6) Недоступ В.В. 29.10. 2021 участь в онлайн конференції з теми цифрової 

безпеки та соціальної згуртованості в умовах змін для територіальних громад 

Херсонської області, в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови 

миру в Україні (є сертифікат) 



7) 18.11.2021 участь у круглому столі «Філософсько-світоглядний вимір 

сучасності: міжгалузеві диспути», Херсонський державний університет ( усі 

студенти спеціальності Соціологія) 

 

12.Інформація про впровадження результатів науково-дослідної роботи у 

виробництво, в освітній процес. 

 Круглий стіл "Перспективи розвитку соціологічної науки в Україні", 

Маріупольський державний університет; 

Підвищення кваліфікації (онлайн) Черкашина Т.О. 

International  Historical Biographical Institute (Dubai-New York-Rome-Jerusalem-

Beiging), 

Міжнародний сертифікат № 1605/15 липня 2021 року. Навчання за програмою 

«Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, 

Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та 

Трансформації Оточуючого Світу» в обсязі 120 годин або 4 кредити ECTS (з 

них 15 годин інклюзивної освіти / 0,5 кредити ECTS) 

 

 

 

Науковий керівник лабораторії  ______   Ірина ШАПОШНИКОВА                                                             

                                                                      (ім’я, прізвище) 

 


	Звіт
	Науковий керівник лабораторії  ______   Ірина ШАПОШНИКОВА                                                                                                                                   (ім’я, прізвище)

