
НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 

16-17 травня 2012 року в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут» на базі кафедри політології, соціології та соціальної роботи факультету 
соціології і права відбулась VII Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна 
робота і сучасність: теорія та практика». Конференція об’єднала фахівців соціальної роботи, 
викладачів, аспірантів, студентів, а також всіх тих, хто цікавиться теоретичними і практичними 
проблемами соціальної роботи та досліджує їх. У ній взяли участь соціальні працівники з України, 
Росії, Білорусії. Україна була представлена спеціалістами з Києва, Харкова, Львова, Одеси, 
Херсона, Дніпропетровська, Рівного, Чернігова, Житомира, Івано-Франківська, Білої Церкви, 
Ніжина, Вишгорода. 

Організаторами конференції були: кафедра політології, соціології та соціальної роботи 
факультету соціології і права НТУУ «КПІ»; Наукове товариство студентів і аспірантів НТУУ «КПІ»; 
кафедра соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені 
Т.Шевченка; Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця Національного 
університету «Києво-Могилянська академія»; Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України; медико-психологічний факультет Національного медичного університету 
ім.О.О.Богомольця; факультет соціальної педагогіки і психології  Вітебського державного 
університету імені П.М.Машерова; Українська асоціація з біоетики; Громадська молодіжна 
організація «YMCA»; Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною  
недостатністю «Джерела»; Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів 
та осіб з інтелектуальною недостатністю». 

 Урочисте відкриття конференції проводив декан факультету соціології і права НТУУ «КПІ», 
заслужений діяч освіти, доктор філософських наук, професор Б.В.Новіков. Привітавши учасників 
конференції, він окреслив ключові позиції, що були запропоновані для обговорення, зокрема: 
виявити сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в контексті посилення соціальної 
відповідальності за результативність та якість наданих послуг населенню, перспективи її 
реформування, визначити стратегію та завдання підготовки фахівців у ВНЗ. Доповідач також 
зробив філософські акценти щодо місця соціальної роботи, підкресливши, що остання має бути 
розглянута в річищі соціальної творчості як форми практичної всезагальності. Подальше 
обговорення філософських аспектів соціальної роботи, а також теми відповідальності було 
продовжено в межах роботи секції №1 «Теоретичні аспекти соціальної роботи: традиції та 
інновації».  

Підхопивши привітання учасників конференції, роботу пленарного засідання продовжила 
доповідь завідуючої кафедри політології, соціології та соціальної роботи НТУУ «КПІ», доктора 
філософських наук, професора Л.М.Димитрової, яка запропонувала розглянути ґенезу соціальної 
роботи у трьох іпостасях: як теорія, практика та навчальна дисципліна. Підкресливши довготривалу 
історію становлення соціальної роботи в Україні як практики, Л.М.Димитрова акцентувала увагу на 
особливій ролі сучасних ВНЗ у становленні соціальної роботи. Відповідно, актуалізується 
проблема соціальної відповідальності, як у становленні теоретичної частини соціальної роботи, так 
і в процесі виховання соціальних працівників. 

Проблематизуючи соціальну відповідальність як головне завдання у процесі виховання 
соціальних працівників у ВНЗ, виступив завідувач кафедри соціальної роботи факультету 
психології Київського національного університету ім.Т.Шевченка Ю.М.Швалб з темою доповіді: 
«Теоретичні засади розробки системи фахової підготовки соціальних працівників». У ній 
доповідач запропонував авторську модель соціальної роботи, що експлікована дуальністю теорії та 
практики. В цьому контексті автор відмітив, що комплекс проблем клієнтів, а саме: порушення 
нормативного характеру соціалізації, соціальна дезадаптація, неможливість повноцінного 
включення в соціально-економічні процеси, і як наслідок, маргіналізація особистості – в межах 
соціальної роботи мають бути осмислені через теорії соціалізації та ресоціалізації. Розглядаючи 
практику як складову моделі соціальної роботи, Ю.М.Швалб акцентував увагу на двох її напрямах: 
створення більш сприятливих умов життєдіяльності клієнтів та допомога у вирішенні ускладнень в 
соціальній ситуації. Спираючись на згадану модель, автором було розроблено шерег принципів у 
підготовці соціальних працівників у ВНЗ. Серед основних: мультипрофільність, багаторівневість, 
технологічність, орієнтованість на особистісний розвиток клієнта в складних соціальних ситуаціях 
життєдіяльності, міжпрофесійна позиційна взаємодія. Останнє положення доповіді стосувалось 
інноватики у вихованні гуманітаріїв в цілому та соціальних працівників зокрема: «Підготовка 
соціальних працівників – це виховання практико орієнтованих спеціалістів». Доповідь викликала 
жваву дискусію з боку учасників конференції, її обговорення було продовжено в межах секції №4 
«Майбутнє соціальної роботи в контексті адміністративної реформи». 

Підхопивши тему футурології соціальної роботи, виступила кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки медико-психологічного факультету 



Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця М.М.Філоненко з доповіддю на тему: 
«Перспективи соціальної роботи в системі охорони здоров’я України (міждисциплінарний 
підхід)». Доповідач акцентував увагу на тому, що освіта соціального працівника має базуватись на 
міждисциплінарній інтеграції. Соціальна робота як професія входить до терапевтичного альянсу, 
пов’язаного зі збереженням і відновленням здоров’я клієнта як стану повного фізичного, духовного і 
соціального благополуччя. Терапевтичний альянс – інноватика сучасного обслуговування клієнтів. 
Його втіленням постає мультидисциплінарна команда, до якої входять не лише медичні працівники, 
а також і соціальні робітники, психологи, реабілітоги тощо. Проте М.М.Філоненко зазначає, що на 
рівні практичної реалізації терапевничний альянс в українському суспільстві тільки впроваджується 
і має бути підтриманий законодавчо. Проблеми роботи мультидисциплінарної команди зокрема, а 
також тему міждисциплінарного підходу в цілому, учасники конференції продовжили обговорювати 
в роботі секції №2 «Міждисциплінарний характер соціальної роботи».  

Проблема нормативно-правового забезпечення соціальної роботи в Україні і досі залишається 
питанням відкритим. Підкресливши необхідність подальшого обговорення та аналізу цієї ситуації, з 
темою доповіді «Проблеми та перспективи нормативно-правового забезпечення 
волонтерської діяльності в Україні» виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету ім.Б.Грінченка, заступник голови 
Всеукраїнського громадського центру "Волонтер" Т.Л.Лях. Аналізуючи ряд положень Закону 
України «Про волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 року, авторка звернула увагу на 
необхідність подальшого удосконалення цього нормативно-правового документу з метою 
розширення, підвищення ефективності волонтерської діяльності в нашій державі. Посилаючись у 
своїй доповіді на результати роботи круглого столу «Закон України «Про волонтерську діяльність»: 
сприяння розвитку чи створення перепон?» від 24 червня 2011 року, доповідач навів шерег 
практичних результатів його роботи. Серед них потрібно відмітити пропозиції щодо змін і 
доповнень до Закону України «Про волонтерську діяльність», які також прозвучали в доповіді 
Т.Л.Лях: по-перше, було запропоновано переглянути статус «волонтерської організації»; по-друге, 
змінити визначення повноважного центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської 
діяльності; по-третє, переглянути права фізичних осіб, які не досягли та вже досягли чотирнадцяти 
років, щодо можливості участі у волонтерському русі; по-четверте, деталізувати необхідність 
обов’язкового страхування волонтерів; по-п’яте, переглянути пільги для волонтерів під час вступу 
до ВНЗ та при прийомі на роботу; по-шосте, переосмислити зарахування часу здійснення 
волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що 
відповідає отримуваній спеціальності; по-сьоме, переглянути перелік відшкодувань витрат 
волонтеру тощо. Доповідь викликала неабияку підтримку серед учасників конференції. Її 
обговорення, а також поглиблення дискусії щодо проблем волонтерства на теренах української 
держави було здійснено в межах секційного засідання. 

Продовження роботи пленарного засідання було відмічене  виступом доктора філософських 
наук, завідувача кафедри філософії та гуманітарних наук Карпатського університету ім.А.Волошина 
В.Б.Халамендик на тему: «Соціальна відповідальність в сучасному світі: покликання чи 
потреба?». В доповіді було представлено ґрунтовне філософське осмислення проблеми 
відповідальності як категорії, що відображає соціальне, моральне, правове ставлення особи до 
суспільства.  Автор доповнив, що соціальна відповідальність – це категорія, яка характеризує 
діяльність особи в інтересах суспільства і діяльність суспільства в інтересах особи. Лише соціум 
має створити і підтримати ту основу, на якій має реалізуватися особистість. За таких умов 
соціальна відповідальність, поряд з емпатією, стає основою для формування засад соціальної 
допомоги та піклування як протоформ соціальної роботи. У якості висновків В.Б.Халамендик 
зазначила, що актуальна проблема сьогодення – навчити молодь відчувати відповідальність за 
себе, свою родину, діяльність, країну тощо, для того, щоб зберегти людство, майбутнє і самих 
себе.  

Проблема соціальної відповідальності суспільних інституцій перед особою була продовжена і в 
доповіді керівника Центру реабілітаційної і корекційної освіти Федеральної державної автономної 
установи «Федерального інституту розвитку освіти» А.М.Бернікової на тему: «Актуальність 
розробки професійного стандарту спеціаліста з захисту дитинства в сучасній Росії». На 
думку доповідача, Росія сьогодні постала перед необхідністю упорядкування комплексу проблем, 
пов’язаних із захистом прав дитини, а також  гідним дитинством маленьких росіян, що зростають в 
неповних сім’ях або мають статус сироти через позбавлення батьків батьківських прав або 
внаслідок смерті останніх. Це завдання було втілене у комплексі заходів по створенню та 
впровадженню професійного стандарту щодо соціальної роботи з дітьми.  

Прикладні аспекти специфіки соціальної роботи в межах Республіки Білорусь були висвітлені в 
доповіді спеціаліста, соціального працівника по роботі з постраждалими від торгівлі людьми і 
домашнього насильства Міжнародного громадського об’єднання «Гендерні перспективи» 
Н.Ю.Бублей на тему: «Арт-терапія як метод реабілітації постраждалих від торгівлі людьми 
(на прикладі досвіду Програми «Ла Страда Білорусь»)». Доповідач у своєму виступі 



презентував типи і методи арт-терапії як одного з прийомів реабілітації та ресоціалізації груп 
клієнтів, що постраждали від торгівлі людьми та домашнього насилля. Ця технологія соціальної 
роботи викликала потребу в її подальшому детальному обговоренні, що і було реалізовано в 
межах секції №3 «Методи та технології соціальної роботи». 

Закриття пленарного засідання проводила завідувач кафедри політології, соціології та 
соціальної роботи НТУУ «КПІ», доктор філософських наук, професор Л.М.Димитрова. Її 
завершальне слово було присвячено темі наскрізного характеру соціальної відповідальності в 
межах існування та життєдіяльності соціальної роботи і як соціального інституту, і як навчальної 
дисципліни.  

Другий день VII Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і сучасність: 
теорія та практика» було присвячено розгляду, обговоренню та апробації прикладних технік, що 
можуть бути використані в соціальній роботі. Одним з запропонованих заходів був майстер-клас 
«Соціально-психологічний тренінг як метод соціальної роботи», який проводили: Молодорич 
Андрій – консультант, тренер, психотерапевт, Генеральний Директор тренінгово-консультативного 
центру «SCRIPTUM», член Київської асоціації практикуючих психологів та психотерапевтів, член 
Українського Союзу Психотерапевтів та Вайнілович Наталія – викладач факультету соціології і 
права НТУУ "КПІ", тренер, член Київської асоціації практикуючих психологів та психотерапевтів. 
Соціально-психологічний тренінг (СПТ) як метод, в межах якого працюють зі здатностями і 
настановами клієнта є потужним інструментом для роботи зі споживачами соціальних послуг. 
Моделювання досвіду, як один з результатів експеренціальних процедур (прийом СПТ), є досить 
дієвим інструментом в роботі з групами клієнтів, що мають виключно негативні життєві настанови. 
Учасники майстер-класу були вражені прийомами та техніками соціально-психологічного тренінгу 
та підкреслили дійсну інноватику цього методу в межах соціальної роботи.  

Другий майстер-клас на тему «Група – резерв для соціального працівника чи, – «гибле» 
місце?» проводила Циганенко Галина, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник лабораторії малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України, психотерапевт. Ця форма роботи була присвячена презентації, 
обговоренню та аналізу психотерапевтичної групи як методу роботи з проблемними групами 
клієнтів соціальної роботи. Учасники конференції відмітили, що методи психоаналізу, експліковані в 
роботі психотерапевтичної групи є важливою складовою ресоціалізації проблемних груп та 
індивідів. 

Організаційний комітет дякує учасникам конференції за плідну та інформаційно насичену 
роботу. Чекаємо на нову зустріч на черговій VIII науковій конференції, присвяченій теоретичним та 
практичним аспектам соціальної роботи! 

 
Клименко М. І. 

викладач кафедри політології, соціології  
та соціальної роботи НТУУ «КПІ» 

 
 

 
 


