
 

 

ЗВІТ завідувача кафедри соціології проф. Докаша В. І. про проведення 

Міжнародної науково-практичної відео -конференції «Соціальна робота та 

соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України» 

Алгортм проведення конференцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

Науково-методична комісія України з охорони здоровʼя  та соціального 

забезпечення 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Кафедра соціології 

Кафедра загальної та соціальної педагогіки 

Кафедра безпеки життєдіяльності 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

Департамент соціального захисту населення 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Кафедра соціології управління та соціальної роботи 

Одеський національний політехнічний університет 

Кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту 

Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Громадська організація «Волонтерський рух Буковини» 

Вища школа соціальних і технічних наук (м. Радом, Польща) 

Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина) 

Слов’янський університет штату Вашингтон (США) 

Манітобський університет (Вінніпег, Канада) 

Факультет соціальної роботи 

Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня 

Церква Християн Віри Євангельської України 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної відео-

конференції «Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі 

соціальної політики України». 

Конференція відбудеться 21-22 квітня 2016 р. на базі Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Вона буде транслюватися в 

онлайн-режимі в мережі Інтернет. Учасники можуть приймати в ній участь як 

очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe та інші медіа-

ресурси. Будуть працювати тематичні професійні панелі.  

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська. 

 

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. 

 

 

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) відбудеться міжнародна 

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

в структурі соціальної політики України». Конференція буде проходити в режимі онлайн за 

допомогою Інтернету (Skype). 

В роботі конференції приймають участь науковці, представники громадських організацій 

та практики із соціальної роботи та соціального забезпечення населення України. До 

конференції 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 приймають участь експерти із зарубіжжя (США, Канада, 

Німеччина, Польша, Румунія). Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, 

польська. 

 

КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

21 квітня 2016 року 

 

09.00 – 09.55 Реєстрація учасників 

10.00 – 12.00 Пленарне засідання (Блакитна зала ЧНУ ім. Ю.Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 

корп.5) 

12.00 – 12.25 Кава-брейк 

12.30 – 14.00 Продовження пленарного засідання 

14.00 – 14.45 Обід 

15.00 – 16.00 Продовження пленарного засідання 

16.00 – 16.25  Кава-брейк 

16.30 – 18.00 Продовження пленарного засідання 

 

22 квітня 2016 року 

 

10.00 – 12.25 Робота професійних панелей 

12.30 – 12.55 Кава-брейк 

13.00 – 14.00  Підведення підсумків та прийняття Резолюції 

 

 

  

 

ЕКСПЕРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Країни: Україна, Польща, Румунія, Німеччина, Канада, США. 



 

 

2.  Експерти:.є 

2.1. Україна: Докаш Віталій, Півень Юрій, Яремчук Сергій, Медіна Татьяна, Ципко 

Світлана, Гнатчук Оксана,  Петрюк Ірина,  Пержун Володимир, Каралаш Наталя, 

Грушецька Ірина, Козік Наталія, Пірен Марія, Григорчук Олександр , Тимчук 

Людмила,  Куковська Ірина,  Гунько Віталій, Безарова Галина,  Скрипник Євген, 

Гаврилюк Лідія, Симчич Микола,  Безаров Олександр, Балахтар Валентина, 

Сабашевський Петро, Гаєвська Валентина, Козловський Олег (Чернівці),  

Рущенко Ігор, Плахова Олена (Харків), Корнещук Вікторія, Ярошенко Алла, 

Коновалова Марта,  Сербалюк Юрій,  Мельник Людмила, Раєвська Яна, 

Сметанюк Тетяна, Опалюк Тетяна (Кам’янець-Подільський),  Ворошков 

Олександр (Краматорськ), Шаповалова Тетяна (Львів), Патик Юлія, Пелісьє Юлія 

(Одеса),  

Боделан Марина (Чорноморськ) (39 чоловік).  

 

   
 

 

 

 

 



 

 

                       

            

 

                   

 

 

 
 

2.2. Польща: Беата Зємба-Колодзєй, Моніка Мазур-Mітровська (Польша). 

  
2.3. Румунія: Маковей Сержиу. 



 

 

 
 

2.4. Канада: Кондрашов Олександр,  Гуменюк Катерина 

 

 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ( відео ролик - нарізка) 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

1. 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). 

2. 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, Краматорська 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. 

3. 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. 

4.      Робота  відео-конференції транслювалася в режимі реального часу. 

5. 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. 

6. 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. 

 

7. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Державно-суспільна парадигма соціального забезпечення, соціального 

захисту та соціальної роботи в Україні. 

2. Благодійність та волонтерство як складова модернізації українського 

суспільства сьогодення. 

3. Роль релігії та церкви в організації соціальної роботи і соціального 

забезпечення та толеризації міжконфесійних відносин. 

4. Зарубіжний досвід соціальної роботи та соціального забезпечення. 

5. Соціальна політика як механізм стабілізації та розвитку соціуму. 

6. Соціально-педагогічні засади формування кадрового забезпечення 

соціальної сфери. 

 

 

«Соціальна робота та соціальне забезпечення  в структурі соціальної 

політики в Україні» 

м. Чернівці, 21-22 квітня 2016 р. 

Резолюція 

Проаналізувавши та обговоривши стан соціальної роботи та соціального 

забезпечення населення в контексті реалізації соціальної політики України, 

ми, учасники конференції, прийшли до таких  висновків: 

Українське суспільство перехідного типу в постмайданний період 

перебуває в складних процесах трансформації, що привело до глибоких 

соціальних трансформацій, соціальних криз, стратових зрушень та збідніння 

населення. 

Оскільки причиною соціальних криз в Україні є неефективна робота 

економіки, державних інституцій, які відповідають за соціальне забезпечення 

взагалі та особливо уразливих груп населення, є сенс трансформувати діючу 

державну систему соціального захисту, інституювати нові громадські 

об’єднання (волонтерство, благодійність), змінити державно-суспільну 

парадигму соціальної політики країни. 



 

 

Тому, переводячи теорію у практичну площину, для створення 

ефективного алгоритму подальшої праці, враховуючи те, що існуючі 

соціальні проблеми  можливо вирішити лише тісною співпрацею науковців, 

представників громадських та релігійних організацій, держави і 

громадянського суспільства, ми вирішили: 

1. Звернутись до Президента, Кабінету Міністрів та Міністерства 

соціальної політики України і його структурних підрозділів, державних 

інституцій та інститутів громадянського суспільства з пропозицією співпраці 

та створення програми і проведення заходів по подоланню соціальної кризи 

та покращенню соціального забезпечення і соціального захисту населення 

України, легалізувати соціальне підприємництво (збільшити відсоток 

соціального підприємництва в обсязі загального), активізувати такі нові 

форми соціальної роботи як благодійність та волонтерство. Урівняти в 

правах релігійні організації з іншими громадськими інституціями при 

проведенні доброчинної діяльності.  

2. Міністерству соціальної політики України провести верифікацію 

соціальної сфери, розробити стратегію розвитку соціальної роботи (співпраця 

державного і громадського сектору), врахувавши її міжнародні стандарти 

(імплементувати міжнародний стандарт по кожному напрямку соціальної 

роботи), забезпечити між секторну діяльність (мультидіяльність) між 

державою і приватним сектором (зробити нормою державно-громадське-

приватне партнерство та забезпечити аутсорсінг у виконанні державних 

замовлень), визначити моделі соціальної роботи; передбачити в місцевих 

бюджетах фінансування соціальних програм, монетизувати систему адресних 

пільг уразливим групам населення України; 

3.Міністерству освіти і науки України удосконалити міжвузівську 

співпрацю структурних підрозділів учбових закладів по виробленню 

рекомендацій та організації соціальної роботи, підготовці фахівців з роботи в 

соціальній сфері, посилити практичну сторону цієї діяльності. Збільшити 

кількість годин практичного навчання. 



 

 

4.Запропонувати, головам обласних, міських та районних державних 

адміністрацій і їх відповідним службам, лідерам релігійних організацій, 

громадському активу організовувати проведення конференцій, круглих 

столів, професійних тематичних наукових панелей, створення робочих груп і 

коаліцій по обміну думками, розроблення програм по реорганізації та 

удосконаленню системи соціальної політики держави, соціального 

забезпечення та соціального захисту населення країни. 

 


