
 

ПЛАН 

роботи  проблемної групи  

«Актуальні проблеми соціальної роботи в громаді» 

 студентів спеціальності «соціальна педагогіка» і «соціальна робота» 

на 2020-2021 н.р. 

№ 

п/п 

Тематика  засідань Термін виконання Відповідальний 

1. Засідання 1 

Організаційне засідання. 

Обговорення та затвердження 

основних завдань і напрямків 

діяльності гуртка та плану його 

роботи на 2020/2021 навчальний 

рік. 

Презентація інформації про 

наукові регіональні, всеукраїнські 

та міжнародні студентські 

конференції у 2020/2021 

навчальному році. 

Вибори старости. 

Жовтень 2020 Нечипорук Л.І. 

2. Засідання 2 

Вибір та затвердження тем 

наукових досліджень членів 

наукового гуртка. 

Організація екскурсії в 

Шпанівську ОТГ Рівненського  р-ну 

Листопад 2020 р. Нечипорук Л.І. 

 

3. Засідання 3 

Проведення  науково-

практичного круглого столу 

«Сучасні моделі  соціальної роботи  

в Україні і  зарубіжжі» 

Доповіді студентів за 

результатами НДР. 

Грудень  2020 р. Нечипорук Л.І. 

Оксенюк О.В. 

4. Засідання 4. 

Моніторинг чинного 

законодавства України та вивчення 

його проблемних питань щодо 

основ соціальної роботи в  громаді з 

пропозиціями їх вирішення. 

Обговорення напрямів 

удосконалення національного 

законодавства.  

Доповіді студентів за 

результатами НДР. 

Лютий 2021 р. Нечипорук Л.І. 

Коваль В.В. 

5. Засідання 5 

Підготовка матеріалів та участь 

у роботі запланованих науково-

практичних семінарів,  конференцій 

з питань соціальної роботи в  

громаді  

Майстер-клас «Картування  

Березень 2021 Нечипорук Л.І. 

 



громади» (Пилипчук О.С.). 

Доповіді студентів за 

результатами НДР 

 

6. Засідання 6  

Обговорення та аналіз 

соціальних  проектів у грмаді 

Доповіді студентів за 

результатами НДР. 

Травень 2021 р. Нечипорук Л.І. 

 

7. Засідання 7. 

Підсумкове засідання наукового 

гуртка. Заохочення кращих 

студентів-науковців. 

Розгляд та затвердження 

підсумків роботи проблемної групи 

у 2020/2021 навчальному році. 

Червень 2021 р. Нечипорук Л.І. 

 

 

Список членів проблемної групи  

«Актуальні проблеми соціальної роботи в громаді» 

 студентів спеціальності «соціальна педагогіка» і «соціальна 

робота» 

2020-2021 н.р. 

 

Староста –Семенчук Іван (IІІ курс, спеціальність «соціальна робота»)  

 

Члени  проблемної групи: 

1. Купчик Яна (ІІ курс) 

2. Степанкова Діана (ІІ курс) 

3. Марчук Василь (ІІІ курс) 

4. Марцева Анастасія (IІІ курс)  

5. Семенчук Іван (IІІ курс  

6. Кондратишина Вікторія (IV курс) 

 

Круглий стіл  

«Участь молоді в управлінні  громадою» 

(15 травня 2020 р.) 

Питання  до  обговорення 

1. Участь молоді у діяльності організацій громадянського суспільства 

Актуальність участі молоді у вирішенні справ своєї територіальної громади. 

2. Рівні молодіжної участі. 

3. Форми участі молоді  

4. Соціальний  працівник  громади як супервізор організації молоді на рівні 

територіальної громади 

5. Створення і реєстрація громадської організації в громаді (досвід і проблеми) 

6. Пошук ресурсів для підтримки молодіжних ініціатив (міжнародні  і  місцеві 

гранти) 

7. Банки  молодіжних ініціатив. 



 

Теми 

науково-дослідницької роботи 

членів проблемної групи 

«Актуальні проблеми соціальної роботи в громаді» 
 

№ 

п/п 

Тема Виконавець 

1.  Громада як соціальне явище та сфера 

соціальної роботи 

Марчук В. 

2.  Моделі соціальної роботи в  громаді Купчик Яна 

3.  Провідна роль громадських ініціатив в 

ефективній реалізації соціальної роботи в 

громаді 

Степанкова Діана 

4.  Система надання соціальних послуг в  

громаді 

Кондратишина Віктоія 

5.  Міжсекторне партнерство як механізм 

реалізації соціальної роботи за місцем 

проживання  

Марцева Анастасія 

6.  Соціальні програми і проекти в громаді Семенчук Іван 
 

Статті членів проблемної групи «Актуальні проблеми соціальної роботи в 

громаді» 

1.. Нечипорук Л.І. 

Купчик Я.А. 

 

тези 

Соціальна робота з 

малозабезпеченими 

сім’ями  

 

//Актуальні проблеми 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (Умань, 15 

жовтня 2020 р.) / [ред. кол. 

: Коляда Н.М. та ін.]. 

Умань : ВІЗАВІ, 2020. – 

256 с. С. 104-106 

 

0,1 

2. Нечипорук Л.І. 

Степанкова Д.В 

 

тези Соціальне виховання як 

складова процесу 

соціалізації 

підростаючого покоління 

 

//Актуальні проблеми 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (Умань, 15 

жовтня 2020 р.) / [ред. кол. 

: Коляда Н.М. та ін.]. 

Умань : ВІЗАВІ, 2020. – 

256 с. 199-202 

0,1 

 


