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ПРОГРАМА 

науково-методичного семінару підвищення кваліфікації наукових,  науково-

педагогічних і соціальних працівників  

 

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ  

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

СЕСІЯ ІІ 

 

МОДУЛЬ І. 

«ШЛЯХИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЙ ТА 

ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

 

29 вересня 2021 року 

 

9.40-10.00 Реєстрація учасників   (корпус В, ауд. В-304) 

10.00-10.10 Вітальне слово: Чернета Світлана Юріївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи (корпус В, ауд. В-107) 

10.10-12.40 Виступи учасників семінару (корпус В, ауд. В-107) 

12.40-13.00 Перерва, кава-брейк 

13.00-14.00 Workshop «Вирішуєш ТИ! » 

14.00-16.30 Обговорення виступів (корпус В, ауд. В-107) 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Виступи – до15 хвилин 

Інформаційні повідомлення – до 10 хвилин 

Обговорення виступу – до 10 хвилин 

 

 

 

Сертифікат та програму семінару затверджено рішенням вченої ради 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 11 від  24.09.2020 року).  
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СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

 

29 вересня 2021 року 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 

 

Чернета Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

ВИСТУПИ: 

 

Майборода Вікторія Марківна, директор Департаменту 

соціальноїполітики Луцької міської ради 

«ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

Клімук Вікторія Анатоліївна,заступник директора Департаменту 

соціальної політики Луцької міської ради 

«НОВІТНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПОТРЕБ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» 

Шульган Федір Пилипович, начальник Служби у справах дітей Луцької 

міської ради 

«АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО 

СПРЯМУВАННЯ, ЩО НАДАЄ СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ» 

Шварцкоп Олег Юрійович, директор КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ГРОМАДІ: З ДОСВІДУ РОБОТИ  КУ 

«ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ» РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

Панчук Василь Євгенович, директор Волинського обласного центру 

соціальних служб 



 
 

«РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ У ГРОМАДАХ» 

Шварцкоп Наталія Олексіївна, заступник директора КУ 

«Територіальний центр соціального обслуговування» (надання соціальних 

послуг) Рожищенської міської ради 

«ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ГРОМАДЯНАМ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД 

ТА НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗУ «ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ» 

Слозанська Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка,професор 

кафедри педагогіки та соціальної роботи ЗВО «Український католицький 

університет» 

СтельмахСвітлана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та соціальної роботи, декан факультету наук про здоров'яЗВО 

«Український католицький університет» 

«ПОСИЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА 

ГРОМАДСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ» 

Мешко Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського 

національногопедагогічного університетуімені Володимира Гнатюка 

«ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

Петрович Валерій Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

«ЗРОСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАД У РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ВІД ІНІЦІАТИВ ДО ШИРОКОЇ ПРАКТИКИ» 



 
 

Серьогіна Наталія Олексіївна,кандидат юридичних  наук,  доцент, 

доцент кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування 

Національного університету охорони здоров’я України 

«СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ В ЦЕНТРАХ  ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ» 

Данилюк Катерина Володимирівна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри освітнього менеджменту та соціальної роботи 

Рівненського державного  гуманітарного університету 

«СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМИ 

ПОСЛУГАМИ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ В СЕРВІСНІЙ 

ДЕРЖАВІ» 

Дубич Клавдія Василівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного 

адміністрування Національного університету охорони здоров’я України 

«ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ПРИЙОМНИМИ СІМ’ЯМИ» 

 

 

 

  



 
 

МОДУЛЬ ІІ. 

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЙ ТА 

ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

24 вересня – 08 жовтня 2021 року 

Загальна кількість годин за сесією ІІ – 60  

 з них: 

лекційних – 20 год. 

практичних – 20 год. 

самостійна робота – 20 год. 

 

24 вересня 2021 року 

Лекція  

Тема 1. Реформа сфери соціальних послуг в умовах децентралізації – 4 год. 

1. Олексюк Наталія Степанівна, доктор педагогічних наук, 

професоркафедрисоціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності 

Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. 

«Соціальні послуги як інструмент підтримки та розвитку сімей: 

принципи та технології» 

2. Колосок Андрій Мирославович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

«Проблеми та перспективи соціального забезпечення в Україні» 

3. Спіріна Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

«Запровадження моделі інтегрованих соціальних послуг в ОТГ» 

4. Чернета Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук,доцент, 

завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

«Правова складова підготовки майбутніх фахівців із соціальної 

роботи до надання соціальних послуг» 

5. Сухицька Наталія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної політики Національного педагогічного 

університету імені П.М.Драгоманова. 

«Сучасні правові тенденції забезпечення соціальними послугами 

різних категорій населення України» 

6. Коваль Ганна Володимирівна,доктор наук з державного управління, 

професор, завідувачкафедрисоціальноїроботи, управління та суспільних наук 

Львівського державного  університету безпеки життєдіяльності. 



 
 

«Стан надання соціальних послуг в територіальній громаді» 

7. Мороз Іванна Павлівна, магістрантка кафедри соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

«Напрями вдосконалення соціальної послуги соціальної 

профілактики» 

 

27 вересня 2021 року 

Лекція  

Тема 2. Удосконалення надання послуг: доступність, якість та 

ефективність послуг соціальної допомоги – 4 год. 

1. Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук. професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту 

людини Київського університету імені Бориса Грінченка. 

«Стратегічне планування у сучасній соціальній роботі в Україні» 

2. Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Інституту 

людини Київського університету імені Бориса Грінченка. 

«Проблеми в проведенні оцінювань якості й дієвості соціальних 

послуг: критичний погляд на готовність фахівців з оцінювання та діючі 

стандарти надання соціальних послуг» 

3. Корпач Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

«Особливості ведення документації соціального супроводу сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах» 

4. Клішевич Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка, директор Інституту людини. 

«Формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

проведення оцінювання якості соціальних послуг: досвід Інституту 

людини Київського університету імені Бориса Грінченка» 

5. Міхеєва Оксана Юріївна, доцент кафедри соціальної педагогіки 

факультету соціально-економічної освіти Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. 

«Особливості надання соціальних послуг дітям та молоді в громаді» 

6. Міщенко Оксана Михайлівна, доктор наук з державного управління, 

професор, викладач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 



 
 

«Механізми надання соціальних послуг в Україні» 

 

28 вересня 2021 року 

Лекція  

Тема 3. Управління у сфері соціальної допомоги – 4 год. 

1. Могильний Федір Віталійович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Навчально-

наукового інституту психології та соціальної роботи Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

«Мотивація студентської молоді до заняття волонтерською 

діяльністю» 

2. Лещук Галина Василівна, доцент кафедри соціальної роботи та 

менеджменту соціокультурної діяльності, Тернопільський національний 

педагогічний університет ім. В.Гнатюка. 

«Інноваційний підхід до надання соціальних послуг: зарубіжний 

досвід» 

3. Мартинюк Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

«Основні тенденції соціальної політики України у період пандемії» 

4. Нечипорук Любов Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського 

державного  гуманітарного університету. 

«Соціальні послуги в інклюзивному середовищі людей похилого 

віку» 

5. Савостікова Катерина Ігорівна, доктор наук з державного 

управління, професор, викладач кафедри соціальної роботи, управління та 

суспільних наук  Львівського державного  університету  безпеки 

життєдіяльності. 

«Оцінка якості надання соціальних послуг в Україні» 

6. Шевченко Дмитро Сергійович , магістр кафедри соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

«Шляхи попередження і подолання професійного вигорання 

надавачів соціальних послуг у територіальній громаді» 

 

30 вересня 2021 року 

Лекція  



 
 

Тема 4. Співпраця органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій у діагностуванні потреб та наданні послуг соціальної допомоги 

– 6 год.  

1. Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук, директор 

Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

«Надання послуг щодо супроводу сімей, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами, в територіальній громаді» 

2. Датченко Наталія Анатоліївна, аспірантка кафедри соціальної роботи 

та соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

«Інтегровані соціальні послуги в найкращих інтересах дитини» 

3. Бованенко Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри соціальної педагогіки факультету соціально-

економічної освіти та управляння Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова. 

«Сучасні технології надання соціальних послуг в умовах 

соціокультурного середовища великого міста» 

4. Поліщук  Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної 

діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені 

В. Гнатюка. 

«Зарубіжний досвід інноваційних підходів до соціальної роботи: 

уроки для України» 

5. Костишин Емілія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

«Адресність та індивідуальний підхід в наданні соціальних послуг» 

6. Савчук Павліна Анатоліївна,магістрантка кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Механізми надання соціальної послуги, соціальної інтеграції та 

реінтеграції бездомних осіб» 
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Тема 5. Соціальний/суспільний проєкт як метод роботи – 2 год. 

1. Рень Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Навчально-

наукового інституту психології та соціальної роботи Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

«Реалізація просвітницько-профілактичних проєктів в умовах 

об’єднаних територіальних громад» 

2. Житинська Марія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

«Ефективна зайнятість як результат комплексної системи 

профорієнтаційної роботи з молоддю» 

3. Педоренко Валентина Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького 

державного педагогічногоуніверситету імені М. Коцюбинського. 

«Технології соціальної роботи з людьми похилого віку» 

4. Чорниш Юрій Іванович, провідний фахівець відділу персоналу 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

«Підвищення рівня кваліфікації працівників, що надають соціальні 

послуги» 

5. Карпінська Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального права і процесуВолинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

«Медіація як соціальна послуга» 

7. Марчук Валентин Миколайович, аспіранткафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Соціальний супровід сім’ї » 

8. Матвійчук Мар’яна Олександрівна, аспіранткакафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Соціальна робота в дитячих колективах»  

9. Незбрицька Олена Вікторівна, аспірантка кафедри соціальної роботи 

та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки 

«Взаємодія закладу загальної середньої освіти з територіальною 

громадою у процесі соціального супроводу» 

 

2жовтня 2021 року 



 
 

Семінарське заняття 

Тема 1. Опитування як метод діагностики потреб громади – 2 год. 

1. Дуля Аліна Володимирівна, викладач кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

«Соціальне обслуговування сімей учасників АТО/ООС, які 

опинилися в складних життєвих обставинах» 

2. Сапіга Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

«Адвокаційні компанії в соціальній сфері - виклики сьогодення» 

3. Неїжпапа Людмила Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки Національний педагогічний університет 

імені М.П.Драгоманова. 

«Технологія надання соціальних послуг в умовах закладу освіти» 

4. Сушик Наталія Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

«Компетентнісний підхід у реалізації технологій соціального 

виховання дітей і батьків, які перебувають у складних життєвих 

обставинах або мають найвищий ризик потрапляння у них» 

5. Киричук Владислав Сергійович, магістр кафедри соціальної роботи 

та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

«Булінг як соціально-педагогічна проблема» 

6. Петрова Мирослава Юріївна, магістрантка кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Форми, методи, засоби соціальної профілактики Інтернет-

залежності студентської молоді» 

7. Мельничук Діана Сергіївна, магістрантка кафедри соціальної роботи 

та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

«Здоров’язбережуюча компетентність як складова професіоналізму 

соціального працівника» 
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Семінарське заняття 

Тема 2. Фокус-групи як метод оцінки потреб громади – 2 год.  

1. Махоткіна Ліна Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Навчально-

наукового інституту психології та соціальної роботи Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

«Інноваційні моделі організації діяльності центрів соціального 

обслуговування»  

2. Лехолетова Марина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. 

«Оцінювання проблем і потреб батьків дітей з інвалідністю в 

практиці соціального педагога закладу загальної середньої освіти» 

3. ВайнолаРенатеХейкіївна, професор кафедри соціальної педагогіки 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Технологічне забезпечення надання інноваційних соціальних 

послуг» 

4. Соляник Марина Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри соціальної педагогіки факультету соціально-економічної 

освіти та управляння Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. 

«Соціально-педагогічні аспекти роботи з дітьми з сімей у складних 

життєвих обставинах» 

5. Чорна Олена Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного 

педагогічного університету імені М. Коцюбинського 

«Особливості формування медіаторської компетентності у майбутніх 

соціальних працівників»  

6. Спас Юлія Олександрівна, аспіранткамагістрантка кафедри 

соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

«Протидія домашньому насильству в територіальній громаді» 

7. Рабенко Анастасія Вікторівна, магістрантка кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Особливості роботи практичного психолога з підлітками, 

схильними до девіантної поведінки» 
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Семінарське заняття 

Тема 3. Сценарій фокус-групи – 4 год.  

1. Бичук Ірина Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри соціальної роботи  та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

«Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг в територіальній 

громаді» 

2. Петрук Вікторія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

«Соціальні послуги людям, які мають хронічні захворювання, та 

порядок їх надання» 

3. Корнещук Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Національного 

університету «Одеська політехніка». 

«Соціально-психологічна допомога в закладах вищої освіти» 

4. Мельничук Вікторія Олексіївна, завідувач сектору соціально - 

педагогічної роботи ДНУ Інститут модернізації змісту освіти. 

«Форми і методи соціальної профілактики залучення підлітків до 

комерційного сексу» 

5. Жаркова Олександра Михайлівна, магістрантакафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Правове регулювання сімейних відносин між батьками та дітьми» 

6. Шишко Оксана Віталіївна, магістрантакафедри соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

«Соціальний супровід дитини з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання» 
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Семінарське заняття 

Тема 3. Соціальне картування громади – 6 год.  

1. Бєлкіна-Ковальчук Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

«Територіальна громада як простір соціально – педагогічної роботи з 

різними категоріями населення» 



 
 

2. Мирошніченко Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки НПУ М. П. Драгоманова. 

«Сучасні стратегії соціальної роботи з дітьми з інвалідністю» 

3. Швед Ольга Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

«Сучасні методи ідентифікації дітей- жертв насильства» 

Ясточкіна Ірина Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

 «Інноваційні форми і методи соціальної роботи з сім’єю» 

4. Гапончук Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного 

технічного університету. 

«Моделі функціонування іноваційних систем у сфері соціального 

розвитку України» 

5. Баранович Іванна Володимирівна, магістрантка кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Соціальна взаємодія суб’єктів у процесі соціального супроводу 

прийомних дітей» 

7. Шубка Ольга Володимирівна, аспіранткакафедри соціальної роботи 

та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

«Соціальна робота з сім’ями в громаді» 
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Семінарське заняття 

Тема 4. Соціальний паспорт громади і як з ним працювати – 4 год. 

1. Лякішева Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

«Напрями взаємодії територіальної громади з сім’єю» 

2. Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту 

людини Київського університету iменi Б.Грiнченка. 

«Соціальна робота з учнями, постраждалими від кiбербулiнгу у 

закладах загальної середньої освіти» 



 
 

3. Верба Катерина Володимирівна, магістрантка кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Попередження сексуального насильства над дітьми як складова 

профорієнтаційної роботи соціально-виховних інституцій громади» 

4. Шиліпук Тетяна Валентинівна, магістрантка кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків в ЗЗСО» 

5. Годунко Марія Юріївна, магістрантка кафедри соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

«Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з 

попередження суїцидальних проявів у підлітковому віці» 

8. Шубка Антон Олександрович, аспіранткафедри соціальної роботи 

та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

«Соціальний паспорт громади» 
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Семінарське заняття 

Тема 5. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг – 2 год. 

1. Костюшко Ганна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

«Етичні стандарти поширення інновацій у сфері соціальних послуг: 

сучасні тенденції» 

2. Борбич Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, проректор з 

навчальної роботи Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради. 

«Виховання як основна категорія педагогіки» 

3. Денисюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

«Театральні практики в соціальній роботі» 

4. Левчук Ірина Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

«Сучасні  соціально-педагогічних послуг засобами арттерапії» 



 
 

5. Суліцький Вадим Володимирович, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

«Соціальна робота з особами похилого віку: форми та методи» 

6. Дубинчук Марія Миколаївна, магістрантка кафедри соціальної 

роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

«Соціально-педагогічна робота з підлітками, схильними до суїциду у 

ЗЗСО» 

7. Грачук Вадим Сергійович, аспірант кафедри кримінального права і 

процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

«Альтернативні способи вирішення сімейних спорів» 

 

 

Самостійна робота – 20 год.  

1. Розробити інструментарій діагностики  соціальної ситуації у громаді: 

        А. Приклад обсягу інформації для соціального діагностування 

громади:  

➢ Основна інформація про громаду: ➢ Площа, розташування, відстань 

від сусідніх міст та великого міста, ключові місцеві ресурси, характеристика 

місцевої економіки, кількість населених пунктів, тощо. 

➢Демографічнаситуація – демографічнідані та показники, 

щільністьнаселення➢Ринокпраці та доступ до робочихмісць. – 10 год. 

         Б. Соціальні проблеми, що виникають на терені громаді, відчуження 

та його причини ➢ Бідність ➢ Безробіття ➢ Залежності ➢ Насилля в сім’ї ➢ 

Старші особи, які потребують опіки ➢ Соціальні проблеми, які стосуються 

дітей та молоді ➢ Тривалі і тяжкі хвороби ➢ Особи з інвалідністю ➢ 

Бездомність ➢ Інше, наприклад, трудова міграція – 10 год.  



 
 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА 

науково-методичного семінару підвищення кваліфікації наукових, науково-

педагогічних і соціальних працівників  

«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ  

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

 

Науково-методичний семінар підвищення кваліфікації наукових, науково-

педагогічних і соціальних працівників «Сучасні стратегії та інноваційні моделі 

надання соціальних послуг» спрямований на теоретичне обґрунтування та 

узагальнення практичного досвіду впровадження сучасних стратегій та 

інноваційних моделей надання соціальних послуг, використання його 

результатів у процесі професійної підготовки фахівців соціальної роботи в ЗВО 

та практиці діяльності соціальних інституцій. Семінар проводиться в 3 сесії, 

кожна з яких передбачає опанування його слухачами змісту навчальних 

модулів 1 - 4. Під час кожної сесії 1 модуль проводиться в формі засідання 

круглого столу, де відбувається обговорення основних моментів тих проблем, 

які розглядаються в даній сесії. Модулі 2 - 4 передбачають проведення 

лекційних, практичних занять, організацію самостійної роботи слухачів з 

опанування теоретичних аспектів сучасних стратегій та інноваційних моделей 

розв'язання чітко визначеного кола проблем, які виникають у процесі надання 

соціальних послуг. 

Організатори та стейкхолдери: кафедра соціальної роботи та педагогіки 

вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки, 

департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної 

адміністрації, департамент соціальної політики Луцької міської ради. 

План роботи семінару 

 Модулі, які проводяться Строки проведення 

Сесія І Модуль 1 Вересень-жовтень 2020 року 

Модуль 2 

Сесія ІІ Модуль 1 Вересень-жовтень 2021 року 

Модуль 3 

Сесія ІІІ Модуль 1 Вересень-жовтень 2022 року 

Модуль 4 

Загальна кількість годин - 180  



 
 

ЗМІСТ  НАСКРІЗНОЇПРОГРАМИ 

науково-методичного семінару підвищення кваліфікації наукових, науково-

педагогічних і соціальних працівників  

«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ  

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

 

СЕСІЯ І. 

Лекції 

Тема 1. Історія створення та модернізації системи соціальних послуг (від 

соціального обслуговування до соціальних послуг)  - 2 год. 

Тема 2.  Функціонування системи соціальних послуг в Україні – 2 год.   

Тема 3.Класифікація та стандартизація соціальних послуг та особливості 

їх надання територіальними центрами соціального обслуговування населення – 

4 год. 

Тема 4.  Соціальні послуги в громаді: новели законодавства – 4 год. 

Тема 5. Соціальні послуги в громадах – підтримка реформи соціальної 

політики в Україні – 2 год. 

Тема 6.Принципи роботи, ресурси, шляхи впровадження моделі 

інтегрованих соціальних груп - 6 год. 

Семінарські заняття 

Тема1. Мета і завдання соціальної допомоги – 2 год. 

Тема 2. Моніторинг послуг соціальної допомоги – 4 год. 

Тема 3. Діагностика соціальної ситуації у громаді – 4 год. 

Тема 4. Схема розробки плану вирішення соціальних проблем – 4 год. 

Тема 5. Діагностика потреб – дослідження через діяльність  - 4 год. 

Тема 6. Моніторинг та оцінка якості надання послуг – 2 год. 

 

СЕСІЯ ІІ. 

Лекції 

Тема 1.Реформа сфери соціальних послуг в умовах децентралізації – 4 

год. 

Тема 2. Удосконалення надання послуг: доступність, якість та 

ефективність послуг соціальної допомоги –4 год. 

Тема 3. Управління у сфері соціальної допомоги – 4 год. 

Тема 4. Співпраця органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій у діагностуванні потреб та наданні послуг соціальної допомоги – 6 

год.  

Тема 5. Соціальний/суспільний проєкт як метод роботи – 2 год. 



 
 

Семінарські заняття   

Тема 1. Опитування як метод діагностики потреб громади – 2 год. 

Тема 2. Фокус-групи як метод оцінки потреб громади – 2 год.  

Тема 3. Сценарій фокус-групи – 4 год.  

Тема 4. Соціальне картування громади – 6 год.  

Тема 5. Соціальний паспорт громади і як з ним працювати – 4 год. 

Тема 6. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг – 2 год.  

 

СЕСІЯ ІІІ. 

Лекції 

Тема 1. Моніторинг і оцінка планів надання соціальних послуг, планів 

вирішення соціальних проблем – 6 год.  

Тема 2. Соціальна інтеграція, ініціативи самодопомоги – 4 год.  

Тема 3. Структура стратегії вирішення соціальних проблем – 4 год. 

Тема 4. Модель самооцінки спроможності OTГ надавати послуги у сфері 

соціальної допомоги – 6 год.  

Лабораторні заняття 

Тема 1.Підготовка та проведення циклу дискусій: потреби, пов'язані зі 

змінами правових регулювань сфери соціального захисту в ОТГ – 4 год. 

Тема 2.Алгоритм розробки плану вирішення соціальних проблем -  2 год. 

Тема 3.Розробка сценарію фокус-групи - 2 год. 

Тема 4.Проєктна діяльність у громаді – 4 год. 

Тема 5.Метод анкетування в  діагностуванні проблем і суспільних потреб 

➢ проблема репрезентативності ➢ Які питання ви хочете задати у своїх OTГ ?- 

4 год. 

Тема 6.Методи досліджень: ➢ індивідуальні інтерв’ю (вуличне 

опитування), ➢ дослідницькі прогулянки, ➢ відкриті зустрічі, ➢ фокус-групи, 

➢ консультативно-інформаційні пункти– 4 год. 

 

 

Самостійна робота (60 год.) 

1.Розробити структуру стратегії вирішення соціальних проблем за 

алгоритмом: формальні підстави розробки Стратегії; аналіз соціально-

економічного стану громади; результати суспільних досліджень; висновки із 

діагнозу; бачення, пріоритети, напрямки діяльності; мета,  цілі; 

діяльність/завдання/проєкти. – 10 год. 

2.Проаналізувати  процес планування стратегії вирішення соціальних 

проблем  за алгоритмом: засади включення соціальних партнерів на окремих 



 
 

етапах процесу планування та впровадження; співпраця з партнерами місцевого 

самоврядування та іншими установами; моніторинг плану та окремих проєктів; 

оцінка наслідків виконання плану; засади оновлення плану. – 10 год. 

3.Розробити інструментарій діагностики  соціальної ситуації у громаді: 

А. Приклад обсягу інформації для соціального діагностування 

громади:  

➢ Основна інформація про громаду: ➢ Площа, розташування, відстань 

від сусідніх міст та великого міста, ключові місцеві ресурси, характеристика 

місцевої економіки, кількість населених пунктів, тощо. 

➢Демографічнаситуація – демографічнідані та показники, 

щільністьнаселення➢Ринокпраці та доступ до робочихмісць. – 10 год. 

Б. Соціальні проблеми, що виникають на терені громаді, відчуження 

та його причини ➢ Бідність ➢ Безробіття ➢ Залежності ➢ Насилля в сім’ї ➢ 

Старші особи, які потребують опіки ➢ Соціальні проблеми, які стосуються 

дітей та молоді ➢ Тривалі і тяжкі хвороби ➢ Особи з інвалідністю ➢ 

Бездомність ➢ Інше, наприклад, трудова міграція – 10 год. 

В. Ресурси та послуги для громади: ➢ Житлові ресурси, стан квартир, 

у тому числі комунальних ➢ Охорона здоров’я – доступність та якість послуг 

➢ Освіта – доступність та якість послуг ➢ Догляд за дітьми до 3 років та 

дошкільного віку – доступність послуг ➢ Доступ до консультацій фахівців ➢ 

Організація дозвілля для дітей та молоді ➢ Соціальна активізація, в тому числі, 

для людей похилого віку ➢ Безпека мешканців – злочинність ➢ Соціальна 

активність мешканців – неформальні та громадські організації ➢ Суб’єкти 

соціальної підтримки та інфраструктура допомоги та підтримки ➢ Доступність 

та якість послуг громадського транспорту – 10 год. 

Г. Додатковим елементом опису можуть бути: ➢ Прогноз 

демографічних тенденцій ➢ Прогноз змін у становищі осіб з інвалідністю та 

довготривало- або важкохворих осіб ➢ Прогноз щодо проблем та потреб літніх 

людей ➢ Прогноз змін інших соціальних проблем (безробіття, бідність тощо) 

➢ Прогноз попиту на послуги соціальної допомоги ➢Деінституціоналізація 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. – 10 

год. 

 


