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ПЛАН 

науково-дослідної роботи на 2022 рік 

кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

 

2.5. Представлення на вчене звання професора, доцента. 

№ Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Науковий ступінь До якого звання 

представляється 

Строки 

представлення 

     

 

2.6. Стажування. 

№ Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада Місце стажування Терміни 

стажування 

     

 

3. Наукові конференції та семінари. 

3.1. Міжнародні. 

№  

Назва заходу 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства, 

установи,  які є 

співорганізаторами 

1     

 

3.2.Усеукраїнські  

№  

Назва заходу 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства, 

установи,  які є 

співорганізаторами 

1 Круглий 

стіл «Філософсько-

світоглядний вимір 

сучасності: міжгалузеві 

диспути» 

2022 рік 37 Херсонський державний 

університет 

Варненський університет 
менеджменту 

Інститут вищої освіти 

НАПН України 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова  

Запорізький 

національний 

університет 
Ніжинський державний 



університет імені 

Миколи Гоголя 

Таврійський 

християнський інститут 

Ужгородський 

національний 

університет 
Державний університет 

"Житомирська 

політехніка".  

2 Проведення ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт із галузі Гендерні 

дослідження 

Згідно 

наказу 

МОН 

України 

 Міністерство освіти і 

науки України 

Державна наукова 

установа «Інститут 

модернізації змісту 

освіти» 

Херсонський державний 
університет 

 

 

4.Підготовка наукових публікацій  

(монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації). 

№ Назва публікації   Автор Обсяг 

(друк.арк.) 

1 Організація і проведення практики 

здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» 

спеціальності 231 Соціальна робота 

(методичні рекомендації) 

Швець Т.М., 

Копилова С.В. 

2 

2 Організація і проведення практики 

здобувачів рівня вищої освіти «магістр» 

спеціальності 231 Соціальна робота 

(методичні рекомендації) 

Швець Т.М., 

Копилова С.В. 

2 

3  Монографія «Еволюційна педагогіка вищої 

школи» 

Копилова С.В. 15 

4 

Підготовки збірки навчальних програм для 

освітньої програми 231. Соціальна робота 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 

Викладачі кафедри  

5 
Монографія «Соціально-філософський вимір 

світового терроризму» 
Костючков С.К. 18 

6 

Методичні рекомендації щодо організації 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

з дисципліни «Соціальний аудит та 

інспектування» 

Гуріч В.О. 3 

7 

Розробка сертифікатних програм: 

«Оцінка потреб громади»; 

«Оцінка якості соціальних послуг і 

соціального обслуговування»  

Копилова С.В. 1 



 

5.Студентська науково-дослідна робота. 

5.1.Студентські наукові конференції 

№  

Назва заходу та його 

рівень 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства, 

установи,  які є 

співорганізаторами 

1 ІІ Регіональна студентська 

наукова конференція 

 « Таврійські соціологічні 

студії» 

травень 

 2022 року 

 Херсонський державний 

університет 

Науково-дослідна 

соціологічна 

лабораторія 

 

5.2.Підготовка студентських наукових робіт на усеукраїнський конкурс 

№ Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

наукового 

керівника 

Спеціальність або 

навчальна 

дисципліна 

Тема роботи 

1 Саніна Каріна Копилова С.В. Гендерні 

дослідження 

Гендерний ейджизм: 

джерела, наслідки та 

шляхи реконструкції 

2 Костюк Ніна Гуріч В.О. Гендерні 

дослідження 

Сучасний стан 

задоволення 

соціальних потреб 

жінок-

військовослужбовиць 

3 Данієлян Ліліт Мартиненко С. Гендерні 

дослідження 

Найпоширеніші 

віртуальні практики 

сучасного студентства: 

гендерний аспект 

 

5.3.Підготовка студентів до участі в усеукраїнській студентській олімпіаді 

Спеціальність або навчальна 

дисципліна 

Місце проведення 

олімпіади, базовий ВНЗ 

Соціальна робота Згідно інформаційного листа 

  

 

 

 

 

В.о. завідувача кафедри соціальної роботи,       

соціальної педагогіки та соціології                        _________     Сергій КОСТЮЧКОВ 
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