
Студентський науковий гурток 

«Педагогіка соціалізації дітей та молоді» 

 (науковий керівник – д.пед.н., проф. 

Рогальська-Яблонська І.П.) 
 
 

Науковий гурток є творчим колективом студентів спеціальності 231 Соціальна робота,  

об’єднаних з метою якісної наукової підготовки майбутніх фахівців у соціальній сфері, 

формування у них систематизованих навичок науково-дослідної роботи з проблеми соціалізації 

дітей та молоді та впливу різних соціальних інституцій на цей процес.  Робота наукового гуртка 

покликана стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння 

спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їхнього 

наукового та творчого зростання. 

Основною метою наукового гуртка «Педагогіка соціалізації дітей та молоді» є залучення 

талановитої студентської молоді до наукової діяльності, створення умов для участі студентів у 

виконанні наукової роботи, вдосконалення навичок здійснення самостійної науково- дослідної 

діяльності. 

Основними завданнями наукового гуртка «Педагогіка соціалізації дітей та молоді» є: 

1. Поглиблення знань про процес соціалізації дітей та молоді, його особливості на 

різних вікових етапах становлення особистості, про механізми та фактори, що впливають на цей 

процес. 

2.  Забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та 

поглиблення знань з дисциплін «Соціалізація особистості» та «Соціальна педагогіка». 

3.  Оволодіння методикою організації наукового дослідження в соціальній роботі, 

розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, навичок пошуку, накопичення та 

опрацювання наукової інформації, розширення кругозору та ерудиції. 

4. Навчання ефективного планування та організації наукових досліджень. 

 

План роботи наукового гуртка: 
№ Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведен

ня 

Відповідал ьний 

1 Установче засідання студентського 

наукового гуртка. Вибір напряму і теми 

наукового дослідження в соціальній роботі  

 

вересень 

2020 

ауд.01-415 Рогальська- 

Яблонська І.П. 



2 Пошук, накопичення та опрацювання 

інформації з наукового дослідження 

Тестування «Мої професійні інтереси як 

майбутнього фахівця у соціальній сфері» 

 

Жовтень 

2020 

ауд.01-415 Рогальська- 

Яблонська І.П. 

3 Завдання і структура наукових досліджень   

Творчий диспут «Актуальні проблеми 

соціалізації особистості в сучасному 

соціокультурному просторі»   

 

Листопад 

2020р 

ауд.01-415 Рогальська- 

Яблонська І.П. 

4 Правила і загальні вимоги до наукових робіт. 

 Засідання круглого столу  

«Соціалізація дітей з особливими потребами: 

проблеми і перспективи». 

Грудень 

2020 

 Рогальська- 

Яблонська І.П. 

5 Методи наукових досліджень.  
Зустріч із науковцями, які 
досліджували проблеми соціалізації 
особистості.  

Лютий 

2021 р 

ауд.01- 

415  

Рогальська- 

Яблонська І.П. 

6 Стаття, тези, доповіді та вимоги до їх 
написання. Зустріч з працівниками бібліотеки.  

Березень 

2021 р 
ауд.01-415 Рогальська- 

Яблонська І.П. 

7 Реферування тексту, рекомендації щодо 
укладання реферату. Творчий диспут 
«Гендерні аспекти соціалізації особистості».  

Квітень 

2021 р. 

 

ауд.01-415 Рогальська- 

Яблонська І.П. 

8 Основні вимоги та оформлення курсових і 
дипломних робіт.  
Психологічний тренінг «Як розвивати 
наукове мислення» 

Травень 
2021 р. 

ауд.01-415 Рогальська- 
Яблонська І.П. 

9 Оформлення бібліографічного опису у списку 
використаних джерел наукових робіт.  
Конкурс на кращу наукову статтю. 

Червень 

 2021 р. 
ауд.01-415 Рогальська- 

Яблонська І.П. 

 

 

 

Керівник гуртка                                                                                    Рогальська-Яблонська І.П.





 


