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«Впровадження нового Закону України «Про соціальні послуги»:  

завдання для освіти та практики» 
 

24 жовтня 2019 р., АПСВТ, аудиторія 307 
 

Порядок денний: 
 

14.00-15.00 реєстрація учасників 
15.00-16.30 робота круглого столу 
16.30-17.00 кава-брейк 
17.00-19.00 робота круглого столу 

 

Питання для обговорення 
1. Чи є новий Закон України «Про соціальні послуги» інноваційним за змістом? 
2. Які зміни у діяльності державних та недержавних надавачів соціальних послуг очікуються з введенням в дію нового 
Закону? 
3. Чи потребуватимуть змін наявні стандарти вищої освіти з підготовки здобувачів першого та другого рівнів за 
спеціальністю 231 Соціальна робота у зв’язку з введення в дію нового Закону? 
4. Які положення нового Закону слід особливо взяти до уваги при розробленні стандарту освітньої підготовки докторів 
філософії з соціальної роботи? 
5. Наскільки зміст професійних стандартів («соціальний працівник», «соціальний робітник» та інших, що наразі готуються 
для публічного обговорення) відповідає новому Закону України «Про соціальні послуги»? 

 
Доповіді та повідомлення 

Степаненко О. А., представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та 
економічних прав 
Імплементація Закону України «Про соціальні послуги» в практику соціальної роботи в громаді 
 
Мельниченко О. М., директор Києво-Святошинського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
«Законодавчі новели у регулюванні діяльності державних і недержавних надавачів соціальних соціальних послуг» 
 
Байдарова О. О. кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Гармонізація професійних і освітніх стандартів: поточна ситуація» 

 
Оргкомітет 

З організаційними питаннями можна звертатися за телефонами:  
+38 (044) 526-14-10 – кафедра соціальної роботи та практичної психології 
+38 (067) 220-09-95 – Пожидаєва Оксана Володимирівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології 

Електронна адреса для спілкування з питань заходу: 16.05_phd_sw@ukr.net 
Електронна адреса кафедри соціальної роботи та практичної психології:socwork-chair@socosvita.kiev.ua  
 

 
 
 
 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
м. Київ, Кільцева дорога, 3а 
(станція метро «Теремки») 

 

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ 
Кафедра соціальної роботи та практичної психології 

03680, м. Київ, Кільцева дорога, 3а 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки 

03187, м. Київ, пр. Глушкова, 2 

mailto:16.05_phd_sw@ukr.net

