
 ПРЕС-РЕЛІЗ 

 
 

21-22 квітня (четвер, п’ятниця) з 10.00 до 18.00 в  Блакитній залі Чернівецького 

національного університету імені Ю. Федьковича (корпус №5) відбулася Міжнародна 

науково-практична відео-конференція на тему «Соціальна робота та соціальне 

забезпечення в структурі соціальної політики України». Конференція 

проходила в режимі онлайн (Skype). 

В роботі конференції прийняли участь науковці, представники 

громадських організацій та практики із соціальної роботи і соціального 

забезпечення населення України. До конференції були залучені експерти із 

України: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Кам’янець-Подільського, 

Чорноморська та Чернівців; громадських організацій «Волонтерський рух 

Буковини» та структурних підрозділів релігійних організацій  по роботі із 

проблемними групами населення. В роботі відео-конференції також приймали 

участь експерти із зарубіжжя (США, Канада, Німеччина, Польша, Румунія). 

Робочими мовами конференції були – українська, російська, польська та 

англійська. 

Всього в роботі конференції приймало участь біля 100 учасників із 6 країн 

(5 зарубіжних). Серед них: 14 докторів та професорів, 21 доцент, 9 кандидатів 

наук, 14 асистентів, 4 аспіранти, 5 представників релігійних організацій, 4 

громадських  організації,  3 представники державних структур, 4 студенти. 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Державно-суспільна парадигма соціального забезпечення та 

соціальної роботи в Україні. 

2. Благодійність та волонтерство як складова модернізації 

українського суспільства сьогодення. 

3. Інституціоналізація соціальної роботи в Україні. 

4. Соціальний захист населення: стан, проблеми та заходи 

щодо підвищення ефективності. 

5. Роль релігії та церкви в організації соціальної роботи і 

соціального забезпечення та толеризації міжконфесійних відносин. 

6. Філософське осмислення практики соціальної роботи. 

7. Зарубіжний досвід соціальної роботи та соціального 

забезпечення. 

8. Соціальна політика як механізм стабілізації та розвитку 

соціуму. 



9. Соціально-педагогічні засади формування кадрового 

забезпечення соціальної сфери. 

Робота  відео-конференції транслювалася в режимі реального часу. 

Були розглянуті актуальні питання реалізації соціальної політики, 

соціальної роботи та соціального забезпечення у світі та Україні; 

ефективності роботи державних структур, фондів та структурних 

підрозділів релігійних та волонтерських організацій, які займаються 

соціальною роботою. 

Підготовлена резолюція конференції, в якій пропонуються 

рекомендації ряду міністерств та їх структурних підрозділів, 

громадським організаціям, керівництву релігійних організацій по 

удосконаленню системи соціальної роботи та соціального забезпечення 

населення України. 


