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(з міжнародною участю) 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СУЧАСНІСТЬ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ» 

23-24 травня 2013 року, м. Чернігів 

Метою заходу є актуалізація та мобілізація наявних наукових, освітніх та інших со-
ціальних ресурсів для вдосконалення системи соціальної роботи та соціальних послуг у 
суспільстві, обговорення пріоритетних напрямів сучасної соціальної роботи в світлі реа-
лізації цілей сталого розвитку, налагодження та розвиток взаємодії соціальних партнерів 
з метою розвитку громад в Україні.  

 

Основні напрямки роботи та питання, що пропонуються до обговорення: 
1. Гуманітарні виміри соціальної роботи і сталого розвитку 
- суспільство і сучасна соціальна парадигма; 
- духовно-моральний розвиток особистості в сучасних умовах; 
- історико-філософські та методологічні аспекти теорії соціальної роботи та концепції 
сталого розвитку; 
- політологічні аспекти концепції сталого розвитку і суспільно-політичні чинники соціа-
льної роботи; 
- культурологічні виміри соціальної роботи та аксіосфера сталого розвитку; 
- психологічні аспекти взаємодії людини з навколишнім середовищем. 
2. Чинники та умови формування професійної компетентності соціальних праців-
ників 
- зміст і складові професійної компетентності соціальних працівників; 
- етико-деонтологічні засади формування компетентності соціальних працівників; 
- соціально-психологічні та педагогічні умови формування професіоналізму в соціальній 
роботі; 
- соціально-психологічні аспекти професійної діяльності фахівця соціальної сфери; 
- психологічні та соціально-психологічні технології в діяльності фахівців, що працюють 
в системі «людина - людина»; 
- роль волонтерської діяльності, аудиторної та позаурочної роботи в контексті станов-
лення професійної компетентності майбутніх спеціалістів. 
3. Соціальна робота для  сталого розвитку: теорія і практика 
- розвиток екосистемного підходу в соціальній роботі; 
- соціальний капітал, залученість та наснаження у світлі соціальної роботи та сталого ро-
звитку; 
- добробут людини, соціальний захист, соціальна безпека, соціальний розвиток, соціаль-
на мобілізація – нові погляди і підходи; 
- модернізація соціальної роботи в Україні: проблеми та напрямки дій; 



 
- соціальна маргіналізація, соціальна інклюзія та людський розвиток; 
- розвиток сталих громад – світовий досвід та українські реалії; 
- соціальна робота в громаді: проблеми та перспективи 
- корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво: на перетині со-
ціального та економічного вимірів сталого розвитку. 
4. Соціально-педагогічні та психологічні аспекти соціальної роботи в Україні 
- актуальні проблеми соціальної роботи з дітьми та молоддю; 
- сім'я в аспекті соціальної роботи; 
- девіантна поведінка дітей та молоді: форми прояву, профілактика та методи впливу; 
- актуальні проблеми соціальної роботи з людьми похилого віку та людьми з обмежен-
нями життєдіяльності; 
- методологічні засади соціально-психологічного втручання; 
- актуальні проблеми психології соціальної роботи; 
- особливості соціально-педагогічних форм та методів соціальної роботи. 
5. Соціальні служби в Україні: проблеми реформування та перспективи розвитку 
- особливості організації діяльності та напрямки реформування державних соціальних 
установ; 
- інноваційні форми та методи роботи соціальних служб, соціальні інновації в системі 
соціального захисту населення; 
- правове та соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг; 
 - соціальні інновації в системі соціального захисту населення; 
- проблеми дієвості соціальної допомоги та соціальних послуг; 
- соціальна інспекція: значення та проблеми функціонування; 
- проблеми функціонування та перспективи розвитку стаціонарних та нестаціонарних за-
кладів соціальної роботи; 
- недержавні соціальні служби та їх роль у вирішенні соціальних проблем населення. 

 

Місце проведення: Чернігівський державний технологічний університет, факультет 
соціальної роботи, корпус №8, вул. 50 років ВЛКСМ 1а, м. Чернігів. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Форми участі у конференції: доповідь, виступ, публікація статті, майстер-клас, 

презентація. 
Матеріали конференції будуть опубліковані у науковому збірнику «Проблеми 

соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія» Чернігівського державного тех-
нологічного університету. 

Вартість публікації однієї сторінки – 15 грн. Мінімальний обсяг статті – 5 сторінок. 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
Формат файлу - WORD (doc, rtf). Формат сторінки — А4. Поля – по 2,5 см, шрифт 

Times New Roman. 
На початку статті вказується УДК – (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю 

без абзацу. 
Автори – ініціали та прізвище кожного автора починати з нового рядка (кегель 14, роз-

міщення по лівому краю, без абзацного відступу, напівжирний), науковий ступінь і поса-
да (кегель 14, звичайний).  

Назва організації – місце(я) роботи автора(-ів) (вирівнювання по лівому краю без абзац-
ного відступу, кегель 12). Після назви організації через кому вказуються місто та країна 
розміщення організації. 



Назва статті – подається прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру 
без абзацу (кегель 14). 

Анотації – українською, російською, англійською мовами, кегель 12, курсив, вирівню-
вання по ширині, абзацний відступ 1 см, одинарний інтервал. 

Ключові слова – українською, російською, англійською мовами, кегель 12, вирівнюван-
ня по ширині, абзацний відступ 1 см, одинарний інтервал. 

Основний текст – текст статті з заголовками (вирівнювання по ширині, абзац – 1 см, ке-
гель 14, інтервал 1,5).  

Посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12]. Літературні джерела 
оформлюються відповідно до вимог ВАК України. 

 

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не відпові-
дають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтверджен-
ня оплати. 

 

Для участі у конференції просимо надіслати електронною поштою 
(problems_of_social_work@mail.ru) до 10 травня 2013 року заявку (форма додається), 

статті для публікації (вимоги додаються), а також відскановану квитанцію про поштовий 
переказ коштів оплати внеску та статті. 

 

Організаційний комітет  приймає заявки на проведення майстер-класів, круглих 
столів, презентацій за тематикою конференції. Із пропозиціями просимо звертатися 

до 1 травня 2013 року за телефонами контактних осіб або за електронною адресою. 
 

Заявка на участь у конференції 
 

Прізвище _______________________________________________________________ 
Ім’я ____________________________________________________________________ 
По-батькові _____________________________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________ 
Організація (повна назва) __________________________________________________ 
Посада __________________________________________________________________ 
Поштова адреса (індекс) ___________________________________________________ 
E-mail ___________________________________________________________________ 
Телефон (код) _____________________________________________________________ 
Мобільний ________________________________________________________________ 
Назва доповіді (тема статті)__________________________________________________ 
Напрям ___________________________________________________________________ 
Форма участі у конференції __________________________________________________ 
Потреба в бронюванні готелю_________________________________________________ 

 
Організаційний внесок 

Організаційний внесок (100 грн) та оплату за друк статті (з розрахунку 1 сторінка – 15 
грн) просимо надсилати поштовим переказом на ім’я Левицької Надії Сергіївни, 
м. Чернігів, поштове відділення №28, до вимоги, індекс 14028. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок направляючої сторони. 
Контактні особи: 

0633450560 Левицька Надія Сергіївна 
0667196790 Ревко Альона Миколаївна 

Електронна пошта: problems_of_social_work@mail.ru 
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Лаборатория социальной психологии 
ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ОГА 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОГА 
проводят 

ВСЕУКРАИНСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
 (с международным участием) 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОВРЕМЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ» 

23-24 мая 2013 года, г. Чернигов 
Целью мероприятия является актуализация и мобилизация имеющихся научных, 

образовательных и других социальных ресурсов для совершенствования системы соци-
альной работы и социальных услуг в обществе, обсуждение приоритетных направлений 
современной социальной работы в свете реализации целей устойчивого развития, нала-
живание и развитие взаимодействия социальных партнеров с целью развития сообществ 
в Украине. 
 

Основные направления работы и вопросы, предлагаемые к обсуждению: 
1. Гуманитарные измерения социальной работы и устойчивого развития 
- общество и современная социальная парадигма; 
- духовно-нравственное развитие личности в современных условиях; 
- историко-философские и методологические аспекты теории социальной работы и кон-
цепции устойчивого развития; 
- политологические аспекты концепции устойчивого развития и общественно-
политические факторы социальной работы; 
- культурологические измерения социальной работы и аксиосфера устойчивого развития; 
- психологические аспекты взаимодействия человека с окружающей средой. 
2. Факторы и условия формирования профессиональной компетентности социаль-
ных работников 
- содержание и составляющие профессиональной компетентности социальных работников; 
- этико-деонтологические основы формирования компетентности социальных работни-
ков; 
- социально-психологические и педагогические условия формирования профессионализ-
ма в социальной работе; 
- социально-психологические аспекты профессиональной деятельности специалиста со-
циальной сферы; 
- психологические и социально-психологические технологии в деятельности специали-
стов, работающих в системе «человек - человек»; 
- роль волонтерской деятельности, аудиторной и внеурочной работы в контексте станов-
ления профессиональной компетентности будущих специалистов. 
3. Социальная работа для устойчивого развития: теория и практика 
- развитие экосистемного подхода в социальной работе; 
- социальный капитал и эмпауэрмент в свете социальной работы и устойчивого развития; 
- благосостояние человека, социальная защита, социальная безопасность, социальное 
развитие - новые взгляды и подходы; 
- модернизация социальной работы в Украине: проблемы и направления действий; 



- социальная маргинализация, социальная инклюзия и развитие; 
- развитие устойчивых сообществ - зарубежный опыт и украинские реалии; 
- социальная работа в сообществе: проблемы и перспективы 
- корпоративная социальная ответственность и социальное предпринимательство: на пе-
ресечении социального и экономического измерений устойчивого развития. 
4. Социально-педагогические и психологические аспекты социальной работы в Украине 
- актуальные проблемы социальной работы с детьми и молодежью; 
- семья в аспекте социальной работы; 
- девиантное поведение детей и молодежи: формы проявления, профилактика и методы 
воздействия; 
- актуальные проблемы социальной работы с пожилыми людьми и людьми с ограниче-
ниями жизнедеятельности; 
- методологические основы социально-психологического вмешательства; 
- актуальные проблемы психологии социальной работы; 
- особенности социально-педагогических форм и методов социальной работы. 
5. Социальные службы в Украине: проблемы реформирования и перспективы развития 
- особенности организации деятельности и направления реформирования государствен-
ных социальных учреждений; 
- инновационные формы и методы работы социальных служб, социальные инновации в 
системе социальной защиты населения; 
- правовое и социально-психологическое обеспечение социальных услуг; 
- социальные инновации в системе социальной защиты населения; 
- проблемы действенности социальной помощи и социальных услуг; 
- социальная инспекция: значение и проблемы функционирования; 
- проблемы функционирования и перспективы развития стационарных и нестационарных 
учреждений социальной работы; 
- негосударственные социальные службы и их роль в решении социальных проблем населе-
ния. 
 

Место проведения: Черниговский государственный технологический университет, 
факультет социальной работы, корпус № 8, ул. 50 лет ВЛКСМ 1а, г. Чернигов. 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Формы участия в конференции: доклад, выступление, публикация статьи, мастер-
класс, презентация. 
Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике «Проблемы со-
циальной работы: философия, психология, социология» Черниговского государст-
венного технологического университета. 
Стоимость публикации одной страницы - 15 грн. Минимальный объем статьи - 5 страниц. 
 

Требования к оформлению тезисов докладов 
Формат файла - WORD (doc, rtf). Формат страницы - А4. Поля - по 2,5 см, шрифт Times 
New Roman. 
В начале статьи указывается УДК - (кегель 12), курсив, выравнивание по левому краю 
без абзаца. 
Авторы - инициалы и фамилия каждого автора начинать с красной строки (кегль 14, раз-
мещение по левому краю, без абзацного отступа, полужирный), научную степень и 
должность (кегль 14, обычный). 



Название организации - место (я) работы автора (-ов) (выравнивание по левому краю без 
абзацного отступа, кегель 12). После названия организации через запятую указываются 
город и страна размещения организации. 
Название статьи - подается прописными полужирными буквами, выравнивание по цен-
тру без абзаца (кегель 14). 
Аннотации - украинском, русском, английском языках, кегель 12, курсив, выравнивание 
по ширине, абзацный отступ 1 см, одинарный интервал. 
Ключевые слова - украинском, русском, английском языках, кегель 12, выравнивание по 
ширине, абзацный отступ 1 см, одинарный интервал. 
Основной текст - текст статьи с заголовками (выравнивание по ширине, абзац - 1 см, ке-
гель 14, интервал 1,5). 
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках [12]. Литературные источники 
оформляются в соответствии с требованиями ВАК Украины. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, если они не соот-
ветствуют требованиям или тематике конференции, а также при отсутствии под-
тверждения оплаты. 

Для участия в конференции просим прислать по электронной почте 
(problems_of_social_work@mail.ru) до 10 мая 2013 заявку (форма прилагается), статьи 
для публикации (требования прилагаются), а также отсканированную квитанцию о поч-

товом переводе средств оплаты взноса и статьи. 
 

Организационный комитет принимает заявки на проведение мастер-классов, 
круглых столов, презентаций по тематике конференции. С предложениями просим обра-
щаться до 1 мая 2013 по телефонам контактных лиц или по электронному адресу. 
 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________ 
Отчество __________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание ________________________________________ 
Организация (полное название) _______________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
Почтовый адрес (индекс) ____________________________________________ 
E-mail ___________________________________________________________ 
Телефон (код) ______________________________________________________ 
Мобильный________________________________________________________ 
Название доклада (тема статьи) _______________________________________ 
Направление _______________________________________________________ 
Форма участия в конференции ________________________________________ 
Потребность в бронировании гостиницы _______________________________ 
 

Организационный взнос 
Организационный взнос (100 грн) и оплату за печать статьи (из расчета 1 страница - 15 
грн) просим присылать почтовым переводом на имя Левицкой Надежды Сергеевны, г. 

Чернигов, почтовое отделение № 28, до востребования, индекс 14028. 
Расходы осуществляются за счет направляющей стороны. 

Контактные лица: 
+380633450560 Левицкая Надежда Сергеевна 

+380667196790 Ревко Алёна Николаевна 
Электронная почта: problems_of_social_work@mail.ru 


