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Бібліографічний покажчик включає літературу, присвячену соціальній
роботі як практичній діяльності, що покликана створити умови для збагачення
життя людей, розвитку їх власного потенціалу.
Покажчик складається з 12 розділів, вебліографії з питань соціальної
роботи та допоміжного іменного покажчика. У межах розділів література
розміщена в алфавіті прізвищ авторів та назв. Документи супроводжуються
анотацією.
У покажчику відображена література останніх п'яти років видання з
фондів Рівненської державної обласної бібліотеки. Перелік сайтів допоможе
користувачам швидко отримати необхідну інформацію з мережі Інтернет.
Вміщений в кінці іменний покажчик включає прізвища авторів,
укладачів, редакторів.
Видання розраховане на соціальних працівників, людей, яким необхідна
соціальна допомога, педагогів, студентів, всіх, хто цікавиться аспектами
соціальної роботи.
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Нормативно-організаційне забезпечення соціальної роботи в Україні
1.
Про внесення змін до деяких Законів України у зв'язку з
прийняттям Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам”: Закон України від 31.05.2005 // Уряд.
кур'єр. – 2005. – 22 черв.
2.
Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”: Закон України від
3.03.2005 р. // Уряд. кур'єр. – 2005. – 5 квіт.
3.
Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”: Закон України від
4.11.2004 р. // Уряд. кур'єр. – 2004. – 24 листоп.
4.
Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”: Закон України від
4.03.2004 // Уряд. кур'єр. – 2004. – 24 бер.
5.
Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”: Закон України від
2.10.2003 р. // Уряд. кур'єр. – 2003. – 21 жовт.
6.
Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям”: Закон України від 9.07.2003 р. // Уряд.
кур'єр. – 2003. – 29 лип.
7.
Про внесення змін до Закону України „Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні”: Закон України від 15.06.2004 р.// Уряд. кур'єр.
– 2004. – 8 лип.
8.
Про внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”: Закон України від 18.11.2004 р. // Уряд. кур'єр.
– 2004. – 15 груд.
9.
Про внесення змін до статті 5 Закону України „Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”: Закон України від 3.06.2004 р. //
Уряд кур'єр. – 2004. – 24 черв.
10. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії:
Закон України від 5.10.2000 р. // Уряд кур'єр. – 2000. – 7 листоп.
11. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям
інвалідам: Закон України від 16.11.2000 р. // Уряд кур'єр. – 2000. – 19 груд.
12. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон
України від 1.06.2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 6 лип.
13. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам: Закон країни від 18.05.2004 // Уряд. кур'єр. – 2004. – 7 лип.
14. Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.2001 р. //
Уряд. кур'єр. – 2001. – 27 черв.
15. Про соціальний захист дітей війни: Закон України від 18.11.2004 р.
// Уряд. кур'єр. – 2004. – 22 груд.
16. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 р. // Уряд.
кур'єр. – 2003. – 10 верес.
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17. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від
10.07.2003 р. // Уряд. кур'єр. – 2003. – 8 серп.
18. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України від
21.06.2002. // Уряд. кур'єр. – 2002. – 15 листоп.
19. Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з
дітьми, молоддю та сім'ями: Указ Президента України від 23.06.2001 р. // Уряд.
кур'єр. – 2001. – 7 лип.
20. Про положення про Міністерство праці та соціальної політики
України: Указ Президента України від 30.08.2000 р. // Офіц. вісн. України. –
2000. - № 35. – С. 1482.
***
21. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. – К.:
Знання, 2005. – 65 с.
Розглядаються основні правові інститути нової галузі права – права
соціального захисту. Висвітлюються теоретичні засади права громадян на
соціальний захист, аналізуються правові умови забезпечення населення
пенсіями, соціальними допомогами та соціальними послугами.
22. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. –
К.: Знання, 2005. – 405 с.
У навчальному посібнику розкривається зміст Загальної частини права
соціального забезпечення як самостійної галузі правової науки. Значне місце
відводиться висвітленню історії становлення та розвитку соціального
забезпечення в Україні.
***
23. Мельник С., Коропець П. Яким бути Закону України „Про
зайнятість населення”? // Соц. захист. – 2003. – № 2. - С.47-50.
На думку автору публікації нова редакція Закону України „Про
зайнятість населення” дозволить удосконалити законодавчу базу України у
сфері праці та соціального захисту, наблизити її до європейських стандартів та
вимог Міжнародної організації праці.
24. Минович І., Семигіна Т. Чому Україні потрібен Закон „Про
соціальну роботу” // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - №2. – С. 5 – 12.
В публікації досліджується поняття соціальної роботи як
практичної діяльності, яка покликана створювати умови для збагачення життя
людей, розвитку їх власного потенціалу, що обумовлює її тісний взаємозв'язок з
державною політикою, з концепцією прав людини, правовим регулюванням
соціальної сфери.
Пріоритетні напрями соціальної політики України
25. Від соціального забезпечення до соціальної політики: Зб. наук. ст. /
Під ред. Я.А. Жаліла. – К.: Сатсанга, 2001. – 124 с.
У
збірнику проаналізовано практику здійснення соціальної політики в Україні,
зроблено спробу оцінити наслідки й ефективність соціальної політики в
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перехідній економіці та встановити основні напрями побудови соціальної
політики в умовах соціально-економічного розвитку України.
26. Гриненко А.М. Соціальна політика: Навч.-метод. посіб. для самост.
вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 309 с.
Посібник призначений для самостійного вивчення питань теорії та
практики управління соціально-політичними процесами, соціальним захистом
та соціальним розвитком, які необхідні фахівцеві для роботи на підприємствах
різних форм власності та державних установах.
27. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій. –
К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2003. – 107 с.
Курс лекцій знайомить з основними поняттями соціальної політики,
дає уявлення про основні моделі соціального захисту, передумовами
формування соціальної політики, документальною базю соціальної політики.
28. Іваськевич І.О. Організація соціального забезпечення: Курс лекцій.
– Тернопіль: Екон. думка, 2003. – 104 с.
У навчальному посібнику висвітлено сутність, основні випадки та форми
соціального забезпечення і соціальної справедливості, визначення ефективності
соціального забезпечення. Для студентів заочної форми навчання подано
варіанти контрольних робіт і залікові питання.
29. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.
посібник. – К.:МАУП, 2002. – 200с.
У пропонованому навчальному посібнику розглядається сутність
соціальної політики, характеризуються системи соціального захисту та
соціального страхування. Висвітлюються особливості функціонування
соціальної політики в Україні та інших державах.
***
30. Вітренко Ю. Реформування охорони здоров'я: погляд економіста //
Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 1. – С. 41 – 55.
Публікація присвячена необхідності розуміння поліпшення стану здоров'я
населення, що є одним з найважливіших показників ефективності державної
політики.
31. Головатий М.Ф. Трансформація нової соціальної політики в
сучасній Україні: концептуальні засади // Соц. робота в Україні: теорія і
практика. – 2002. - № 1. – С. 20 – 24.
В
публікації аналізується поєднання соціально-демократичної та ліберальної
моделей реалізації соціальної політики. На думку автора ліберальна модель, яка
поступово окреслюється все чіткіше, є більш принагідною для України в
майбутньому.
32. Дьяченко О. Погляд на розвиток соціальної політики України в
епоху глобалізації // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 1. – С. 5 – 14.
У статті йдеться про соціальну політику в Україні, яка потребує уваги та
розвитку з боку уряду і про стратегію інтеграції України до ЄС, в якій значна
увага надається соціальному забезпеченню.
33. Мельник С. На передовій соціальної політики // Соц. захист. – 2005.
- № 1-. – С. 10 – 11.
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Автор знайомить з станом наукових досліджень, які сприяють прийняттю
обґрунтованих рішень у сфері соціальної політики, підвищенню рівня
соціального захисту населення.
34. Папієв М. Чорнобильська катастрофа: соціальний аспект проблеми
// Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 3. – С. 5 – 10.
В
публікації йдеться про Чорнобильську проблему, яка давно перестала бути суто
техногенною і з роками перетворилась переважно на соціальну. Таке поступове
зміщення акцентів чорнобильської проблеми сприятиме, нарешті, приверненню
уваги до розв'язання проблем кожної конкретної людини.
35. Соціальні параметри бюджетної політики – 2007 // Соц. захист. –
2006. - № 6. – С. 3.
Бюджетна політика України на 2007 рік та середньострокову перспективу
спрямована на виконання визначених у щорічному Посланні Президента
завдань та на формування сприятливого макроекономічного середовища для
економічного зростання в Україні.
36. Стратегічні цілі державної політики у соціальній сфері // Соц.
захист. – 2002. - № 7. – С. 12 – 13.
В статті викладено основні положення реформування всієї системи
соціального захисту населення.
37. Толстоухова С.В. Соціальна робота в Україні як невід'ємна
складова соціальної політики держави// Соц. робота в Україні: теорія і
практика. – 2002. - № 1. – С. 70 – 80.
Про розбудову України як соціальної держави та роль в цьому соціальної
політики. Соціальна робота як практична форма реалізації такої політики є
системою теоретичних знань та заснованою на них практикою.
38. Україні – європейський досвід надання соціальних послуг // Соц.
захист. – 2006. - № 1. – С. 18.
Основна тема статті - розробка нормативно-правової бази, що забезпечить
гарантовану якість соціальних послуг їх користувачам на всій території
України.
39. Юрченко Ю. Реформування в контексті євроінтеграції // Соц.
захист. – 2003. - № 11. – С. 18 – 19.
Автор статті розмірковує про те, що треба зробити для успішного
впровадження реформи системи соціального захисту населення України для
інтеграції до ЄС.
Зміст та організація соціальної роботи
40. Вступ до соціальної роботи: Навч. посіб. / за ред. Т.В. Семигіної, І.І.
Миновича. – К.: Академвидав, 2005. – 304 с.
В навчальному посібнику втілені ідеї про соціальну роботу як феномен
сучасної цивілізації, який виражає діалектику загальнолюдських цінностей.
Висвітлено сутність соціальної роботи, історію її виникнення і розвитку, місце
в структурі соціогуманітарних наук, а також особливості її як прикладної
діяльності.
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41. Гавриленко І.М., Мельник П.В., Недюха М.П. Соціальний розвиток:
Навч. посіб. – К., 2001. – 484 с.
У навчальному посібнику розглядаються як теоретичні, так і практичні
проблеми соціального розвитку, аналізується соціальна політика, робота
соціальних організацій.
42. Капська А.Й. Соціальна робота: Навч. посібник. – К.: Центр навч. лри, 2005. – 328 с.
На основі глибокого вивчення та аналізу особливостей соціальнопедагогічної роботи в Україні пропонуються технології для спеціалістів
соціальної сфери з урахуванням контингенту клієнтів, зокрема методики
організації життєдіяльності дітей та молоді з особливими потребами, робота з
підлітками і молоддю, схильними до девіантної поведінки, методи допомоги
кризовим та прийомним сім'ям.
43. Основы социальной работи: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленюк. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 395 с.
У підручнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні
проблеми соціальної роботи в Росії та за кордоном, аналізуються проблеми
управління соціальною роботою, підготовки соціальних працівників.
44. Пальчевський С.С. Соціальна перспектива: Навч. посіб. –К.:
Кондор, 2005. – 560 с.
У посібнику розглядаються загальнотеоретичні та практичні питання
соціально-педагогічної роботи з людьми різновікових груп та категорій,
наведені найновіші вітчизняні та зарубіжні методики, технології, стратегії та
тактики соціально-педагогічної роботи.
45. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.
посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
У
посібнику
розглядається
сутність
соціальної
політики,
характеризуються системи соціального захисту та соціального страхування.
Висвітлюються особливості функціонування соціальної політики в Україні та
інших державах.
46. Социальная работа: Теория и практика: Учеб. пособ. / Отв. ред.
Е.И.Холостова, А.С.Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 427 с.
У посібнику аналізуються теоретико-методологічні і практичні проблеми
соціальної роботи.
47. Соціальна робота: В 3 ч. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська
Академія”, 2004.
Т. 2. Теорія та методи соціальної роботи / За ред. Т.В. Семигіної, І.М.
Григи. – 2004. – 224 с.
У посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти соціальної
роботи. Наведено приклади застосування у соціальних службах різних
психологічних, соціологічних та інших теорій, моделей, підходів. Описані
форми роботи соціальних працівників як в Україні, так і за кордоном.
48. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої,
Г.М. Лактіонової. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 256
с.
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У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та
організацію соціальної роботи в Україні. Розкрито форми та методи соціальної
роботи з різними категоріями клієнтів, описано функції та сфери діяльності,
етичні принципи та норми поведінки соціального працівника.
49. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.Полтавця. –
К.: Вид. Дім „К.М.Академія”, 2000. – 236 с.
У виданні, підготовленому колективом українських та британських
авторів, наводиться досвід, набутий працівниками школи соціальної роботи
Національного університету „Києво-Могилянська академія”, теоретичні роботи
і практичні поради, опис досвіду проведення досліджень та аналіз поточної
ситуації в Україні.
50. Теорія і методи соціальної роботи: Підруч. / За ред. Т. В.Семигіної,
І.І. Миновича. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.
В підручнику розкрито роль теорії соціальної роботи в діяльності
соціальних служб і їх фахівців, соціологічні, психологічні, комплексні її моделі.
Висвітлено особливості індивідуальної, групової соціальної роботи тощо.
51. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій. – К.: МАУП,
2002. – 376 с.
У посібнику висвітлено політико-правові засади соціального управління,
сутнісні характеристики та функції менеджменту соціальної роботи. Розглянуто
цілі, завдання, елементи процесів мотивації та оцінювання персоналу.
***
52. Андрущенко В.П. Філософія соціальної роботи в Україні на рубежі
століть / Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2002. – № 1. - С. 41 – 44.
Автор публікації розглядає найбільш характерні риси філософії
соціальної роботи, яка залишається менш дослідженою ніж інші галузі.
53. Бех В.П. Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та
праксіологічні аспекти // Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2002. - № 3.
– С. 25 – 40.
Автор стверджує, що проблема цілісності соціальної роботи системно ще
не аналізувалась. Тому є нагальна потреба підняти це питання.
54. Браславець М. Роботу знаходять активні // Прапор перемоги. –
2004. - № 21. – 12 берез. – С. 2.
Публікація присвячена роботі Радивилівського центру зайнятості на
Рівненщині.
55. Кабаченко Н., Семигіна Т. Радикальні підходи у соціальній роботі //
Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 4. – С. 112 – 121.
Це теоретичне дослідження розкриває взаємовідносини між соціальним
працівником, клієнтом і оточенням. Певна увага приділяється вивченню впливу
новітніх ідеологічних і політичних концепцій, соціальних рухів і суспільних
тенденцій на стан та розвиток соціальної роботи.
56. Качан Л. На часі – реформування системи соціальних послуг // Соц.
захист. – 2006. - № 6. – С. 25 – 29.
У статті наведено проект Концепції реформування системи соціальних
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послуг в Україні, обґрунтовано необхідність зміни вітчизняної системи
соціальних послуг.
57. Качан Л. Розвиток економіки – основа позитивних зрушень в
соціальній сфері // Соц. захист. – 2002. - № 2. – С. 17. – 24.
Позитивні зрушення в соціальній сфері, невикористані резерви, недоліки
в організації роботи та шляхи їх вирішення на державному та регіональному
рівнях – тема публікації.
58. Качан Л., Косенко О. Відповідати потребам людей // Соц. захист. –
2006. - № 7. – С. 9 – 11.
Про застосування найкращого міжнародного та вітчизняного досвіду у
системі соціальних послуг України.
59. Кіндзерський С. Хмельниччина: на передовій соціальної роботи //
Соц. захист. – 2002. - № 3. – С. 40 – 42.
Основні теми публікації – активізація політики соціального партнерства,
розвиток ринку праці через зростання зайнятості, зменшення масштабів
бідності та усунення її найгостріших проявів.
60. Кожан Т. У новому приміщенні – нові можливості, а значить,
ефективніша робота // Вільне слово. – 2003. - № 1. – 26 груд. – С. 6.
Стаття присвячена новосіллю Рівненського районного центру зайнятості.
Завдяки цій події значно розширився спектр послуг незайнятому населенню і
безробітним згідно з європейськими стандартами.
61. Лукас Д. Стандарти якості соціальних послуг // Соц. захист. – 2006.
- № 2. – С. 22 – 24.
У статті йдеться про стандарти якості життя. В Європі це поняття вже
давно набуло матеріальних ознак. Втілити цей термін в буття українців,
зробити якість невід'ємною складовою їх життя – нагальна потреба нашого
суспільства.
62. Марковець І. Новітні технології – шлях до покращення
обслуговування незайнятого населення // Дубровиц. вісн. – 2004. - № 10/11. – 27
лют. – С. 5.
Головний спеціаліст Дубровицького центру зайнятості, що на
Рівненщині, розповідає про втілення новітніх технологій у надання соціальних
послуг населенню.
63. Нагірняк А. Діяльність Благодійної установи „Шпиталь імені
Митрополита Андрія Шептицього” як приклад соціального служіння церкви //
Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 3. – С. 65 – 70.
Автор висвітлює історію становлення соціальної роботи в Україні,
зокрема в Західній України, цікавий досвід цієї Благодійної установи та
підтримуючу роль церкви, що свідчить про перспективність співпраці держави і
церкви у соціальній галузі.
64. Новак Е. Соціальні послуги: шляхи впровадження // Соц. захист. –
2004. - № 3. – С. 16 – 18.
Тема публікації – реалізація Закону України „Про соціальні послуги”.
65. Розвиток громад у контексті діяльності українського фонду
соціальних інвестицій // Соц. політика і соц. робота. – 2004. – № 2. – С. 18 – 27.
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66. Розвиток соціальної роботи т соціальної педагогіки в Україні:
досягнення, проблеми, перспективи // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 3.
– С. 44 – 55.
В публікації розповідається про стан та розвиток соціальної педагогіки та
соціальної роботи в Україні. Подаються визначення понять, які комплексно та
точно відображають сутність професій соціального педагога та соціального
працівника.
67. Сапронова М. Організація співпраці з роботодавцями щодо
збільшення обсягів працевлаштування, створення додаткових робочих місць //
Соц. захист. – 2002. - № 6. – С. 1- - 13.
Про зниження рівня безробіття в Чернігові завдяки докорінній зміні
погляду на сутність взаємодії з роботодавцями.
68. Семигіна Т. Віртуальні громади і соціальна роботі // Соц політика і
соц. робота. – 2004. - № 1. – С. 98 – 104.
У статті відзначається, що трансформація нашої держави в інформаційне
суспільство надає великі можливості для покращення соціальної роботи. Так
використання Всесвітньої мережі Інтернет відкриває нові шляхи для розвитку
соціальних технологій, для створення віртуальних громад.
69. Сладковський Г. Звітує Рівненщина // Соц. захист. – 2002. - № 1-. –
С. 22 – 234.
Автор розповідає про роботу по соціальному захисту населення в
Рівненській області.
70. Сливна В. Афанасьєва І. Моніторинг як засіб вивчення та
розв'язання актуальних проблем // Соц. захист. – 2003. - № 12. – С. 31 – 33.
Автор публікації пише про вивчення та розв'язання проблем людей з
функціональними обмеженнями на Дніпропетровщині, яке здійснюється не
лише за допомогою традиційних, а й сучасних наукових методів.
71. Хомиця Р. Моніторинг соціальної політики // Соц. захист. – 2002. № 4. – С. 32 – 34.
У
статті доводиться, що для втілення в життя комплексного підходу до вирішення
соціальних проблем необхідна об'єктивна система соціальної статистики. Тому
потрібно проводити постійний моніторинг соціальної політики.
72. Шевцов А. Якість діяльності установ соціальної реабілітації // Соц.
захист. – 2004. - № 11. – С. 33 – 36.
Наведено технології оцінювання та моніторингу діяльності установ
соціальної реабілітації за міжнародними стандартами ISO.
73. Яременко О.О. Соціальні дослідження як інструмент обґрунтування
соціальних програм та проектів // Соц. робота в Україні: теорія і практика. –
2002. - № 1. – С. 81 – 84.
У
публікації
доведено велике значення соціальних досліджень, адже цілеспрямоване та
свідоме використання їх дозволяє реалізувати різні соціальні програми і
проекти, забезпечує їхню обґрунтованість та спадкоємність.
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Соціальна робота з різними категоріями населення
74. Методичні рекомендації щодо підвищення соціальної активності
місцевих спільнот. – К.: Фоліант, 2006. – 59 с.
Методичні рекомендації розроблені з метою конструювання позитивних
соціальних впливів на територіальні спільноти населення, потерпілого від
Чорнобильської катастрофи або інших екологічних лих, і адресовані
соціологам, соціальним працівниками та соціальним психологам.
75. Соціальна робота з питань профілактики венеричних захворювань
та ВІЛ/СНІДу / За заг. ред. А.О.Бучака. – Рівне, 2002. – 30 с.
Методичні матеріали включають інформацію про історію захворювання
на СНІД, профілактику хвороб, які передаються статевим шляхом, та канали їх
поширення. Значна увага приділяється пропаганді здорового способу життя.
76. Соціально-орієнтовані організації та установи Рівненщини:
Довідник. – Рівне, 2006. – 136 с.
У довіднику подано інформацію про організації та установи, які надають
певні види соціальних послуг усім верствам населення. Зокрема книга містить
відомості про державні і недержавні соціально спрямовані установи та
організації. Вказані конкретні цільові групи, з якими вони працюють, види
послуг, що надаються. Містяться адреси та контактні телефони, за якими
громадянин може звернутися за потрібною допомогою.
***
77. Дьяченко В. Адаптація та реінтеграція – засоби подолання
соціальних хвороб // Соц. захист. – 2006. - № 9. – С. 8 – 11.
Публікація присвячена реінтеграції бездомних громадян та соціальній
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Протягом тривалого часу
такі люди були ізгоями, українське суспільство відторгало їх та з підозрою
ставилося до самого факту їх існування. Тепер питання повернення таких
людей до суспільства стало пріоритетним.
78. Зубець І. Діяльність ВІЛ-сервісних організацій у Києві: погляд
відвідувача // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 1. – С. 88 – 97.
Розв'язанню проблем ВІЛ-позитивних людей мають сприяти соціальні
працівники ВІЛ-сервісних організацій, які виконують передусім просвітницькі
функції: освіта молоді, освіта груп ризику, освіта суспільства в цілому.
79. Коваленко Д. Творити Добро – це наша робота // Рідний край. –
2005. - № 86/87. – 5 листоп. – С. 2.
Про пріоритети в роботі Гощанського територіального центру
Рівненської області. Зокрема одним з основних напрямів роботи центру є
надомне обслуговування одиноких непрацездатних пенсіонерів.
80. Кошикова А. Громадські центри як модель роботи з ВІЛпозитивними людьми // Соц. політика і соц. робота. – 2005. - № 2. – С. 106 –
114.
Про ком'юніті-центри, які поєднують широкий спектр послуг, націлених
на комплексне задоволення потреб спільноти людей ВІЛ-позитивних. Центр
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можна вважати успішною моделлю комплексної допомоги цим людям, дана
модель рекомендована для впровадження в регіонах України.
81. Малезенко С. Пенсійна реформа та пенсійне забезпечення
військовослужбовців // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 2. – С. 13 – 17.
Про необхідність розробки нового механізму здійснення управління в
системі пенсійних виплат і пенсійного забезпечення військовослужбовців.
82. Микитюк М. Стандарти соціальних послуг з профілактики
ВІЛ/СНІДу: Нормативно-правові передумови // Соц. політика і соц. робота. –
2006. - № 1. – С. 13 – 24.
У статті йдеться про необхідність затвердження мінімальних стандартів
щодо надання соціальних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу серед уразливих
груп населення. В Україні зростає рівень інфікування ВІЛ, і тому відсутність
комплексу таки послуг безпосередньо впливає на стан здоров'я клієнтів.
83. Мущинін В. Реформування системи пільг в Україні // Соц. захист. –
2002. - № 12. – С. 38 – 43.
Автор статті констатує, що недосконалість системи надання пільг,
компенсацій і гарантій призвела до знецінення самої ідеї соціального
забезпечення громадян, які мають найбільші заслуги перед батьківщиною.
84. Нестеренко О.І. Крим: „Соціальний барометр” показує „ясно”// Соц.
захист. – 2003. - № 8. – С. 29 – 31.
У
статті висвітлено роботу з соціального захисту населення в Криму.
85. Описовий аналіз політики: переклад аналізу політики щодо
біженців і пошукачів притулку в Україні // Соц. політика і соц. робота. – 2004. № 1. – С. 105 – 126.
Йдеться про необхідність розробки єдиної концепції міграційної політики
в Україні, про врегулювання української законодавчої бази відповідно до
конвенції ООН про статус біженців, про діяльність державних та недержавних
організацій, які надають соціальні послуги біженцям.
86. Пилипенко Т. Проблеми соціального захисту національних меншин
в Україні // Соц. захист. – 2002. - № 3. – С. 30 – 31.
Автор відмічає структурні зміни в соціально-виробничій сфері України,
які сприяють поліпшенню соціального захисту населення – громадян різних
національностей.
87. Пінчук І. Профілактика ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних
наркотиків: спільні зусилля для сім'ї, дітей та молоді й інших організацій // Соц.
політика і соц. робота. – 2005. - № 2. – С. 83 – 93.
Про
роботу
державної соціальної служби України для сім'ї, дітей та молоді, яка є провідним
постачальником державних соціальних послуг споживачам з метою реабілітації
та ресоціалізації групи споживачів наркотичних речовин, а також для
поширення ВІЛ/СНІДу.
88. Проценко О.Г. Соціальна робота у Збройних Силах України: досвід,
перспективи // Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2002. - № 1. – С. 14 –
15.
Про проблеми соціального забезпечення військовослужбовців. яка має не
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тільки економічний, а й політичний зміст, і є головною умовою національної
безпеки держави.
89. Стратегія зменшення шкоди від вживання наркотиків як пріоритет у
політиці профілактики ВІЛ/СНІДу // Соц. політика і соц. робота. – 2005. - № 2.
– С. 5 – 27.
У статті піднімаються питання налагодження послідовної і продуманої
наркополітики та політики профілактики ВІЛ, впровадження програми
зменшення шкоди від вживання наркотиків.
90. Шпитяк І. Соціальні послуги в контексті євроінтеграції // Соц.
захист. – 2006. - № 8. – С. 41 – 43.
Тема публікації - запровадження в державі високих європейських
стандартів і нормативів ефективного, адресного соціального захисту населення
та сучасних соціальних послуг для вразливих категорій старих і немічних
інвалідів, невиліковно хворих, дітей вулиці та безпритульних.
91. Янюк К. Соціальні функції бібліотек // Соц. захист. – 2004. - № 6. –
С. 38 – 40.
У статті розповідається про роботу бібліотек, які не лише забезпечують
нерозривність поколінь і часів, а й допомагають людям з інвалідністю
реалізувати свій творчий потенціал, відчути свою затребуваність у суспільстві.
Соціальна робота в сфері зайнятості
92. Анішина Н., Верба Д. Про проблеми працевлаштування шахтарів,
вивільнених внаслідок ліквідації шахт // Соц. захист. – 2002. - № 4. – С. 51 – 54.
Про розробку спеціалізованої цільової Програми працевлаштування
шахтарів.
93. Васильєва В. Сприяння розвитку підприємництва – пріоритет у
роботі обласної служби зайнятості // Вісник СЗ. – 2004. - № 1. – С. 5.
У Рівненській області діє Єдина технологія обслуговування населення,
яка передбачає активізацію власних зусиль клієнтів по працевлаштуванню.
94. Довжик Б. Чому випускникові вузу тісно на ринку праці? // Соц.
захист. – 2005. - № 3. – С. 20 – 22.
Про відсутність механізму регулювання обсягів підготовки фахівців, яка
призвела до безробіття молодих спеціалістів.
95. Дорошенко К. Погляд на систему надання пільг і компенсацій за
шкідливі, важкі та небезпечні умови праці: перспективи вдосконалення і
впорядкування // Соц. захист. – 2002. - № 12. – С. 44 – 48.
У статті в порядку обговорення дано загальну характеристику системи
надання пільг і компенсацій в Україні, розглянуто діючу функціональну
структуру.
96. Іванова Н.І. Державна служба зайнятості і соціальна робота // Соц.
робота в Україні: теорія і практика. – 2002. - № 1. – С. 12 – 13.
Державна служба зайнятості займає провідне місце у здійсненні
державної політики щодо адаптації до нових економічних умов наших
співвітчизників, які за різних обставин стали безробітними. За 10 років свого
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існування служби зайнятості розробили і почали запроваджувати нові сучасні
технології надання соціальних послуг, які дозволяють реалізувати можливості
громадян.
97. Качан Л. В епіцентрі всіх наших турбот – людина // Соц. захист. –
2005. - № 10. – С. 33 – 38.
Про значний досвід столиці України у здійсненні заходів з поліпшення
соціального захисту киян, зокрема з працевлаштування.
98. Качан Л. Запорука ефективного поступу – у співпраці та спів
відповідальності // Соц. захист. – 2004. - № 5. – С. 22 -24.
Про забезпечення виконання Державної програми зайнятості населення.
99. Качан Л. Нові технології прискорюють повернення людей на ринок
праці // Соц. захист. – 2002. - № 4. – С. 12 – 14.
Про
запровадження сучасних технологій, що спрямоване на забезпечення
пріоритетних інтересів населення та роботодавців і на повернення людей до
продуктивної праці.
100. Кисельова Т. Державна Служба зайнятості і приватні агентства
зайнятості: не конкуренти, а потенційні партнери // Соц. захист. – 2002. - № 8. –
С. 19 – 21.
В публікації йдеться про спільні взаємодоповнюючі дії державних
органів, служби зайнятості і приватних агентств з працевлаштування в
правовому полі, що сприятиме наповненню вакансій і вирішенню питання
зайнятості населення.
101. Князь Л. Молодь – кадровий потенціал роботодавців // Вільне
слово. – 2003. - № 46. – 13 черв. – С. 11.
Про співпрацю Рівненського міського центру зайнятості з роботодавцями
з метою працевлаштування безробітної молоді.
102. Кожан Т. Безробітний не той, хто роботи не має, а той, хто роботу
шукає // Вільне слово. – 2006. - № 63. – 13 лип. – С. 2.
У статті висвітлено виїзний день Рівненського районного центру
зайнятості, на якому надано вичерпну інформацію про можливість отримати
додаткову спеціальність з метою працевлаштування.
103. Косенко О. Безробіття можна подолати об'єднавши зусилля служби
зайнятості, роботодавців і самих безробітних // Соц. захист. – 2004. - № 76. – С.
27 -28.
Про подолання безробіття на Херсонщині.
104. Косенко О. Я б в робітники пішов, хай мене навчать... // Соц.
захист. – 2004. - № 12. – С. 35 – 37.
Автор статті аналізує підготовку робітничих кадрів з урахуванням потреб
ринку, що є надійною гарантією їх зайнятості.
105. Крушельницький Б. Від безробіття може врятувати лише робота //
Вісник СЗ. – 2005. - № 10. – С. 7.
Автор акцентує увагу на підвищенні ефективності роботи з
працевлаштування завдяки налагодженню тісних взаємовідносин роботодавців,
служби зайнятості і безробітних. Публікація присвячена досвіду роботи
Рівненського обласного центру зайнятості.
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106. Маршавін Ю. Державне регулювання ринку праці України:
теоретико-методологічний аспект // Соц. захист. – 2005. - № 3. – С. 25 – 29.
Автор досліджує проблему регулювання ринку праці, яка значною мірою
впливає на економіку країни.
107. Маршавін Ю. Удосконалення технологій обслуговування населення
центрами зайнятості як фактор підвищеного соціального захисту безробітних //
Соц. захист. – 2002. - № 1. – С. 49 – 52.
Про Єдину технологію обслуговування населення в центрах зайнятості,
яка показує достатньо високу ефективність при вдосконаленні соціальних
послуг безробітним і роботодавцям.
108. Мельник С. Перспективи формування попиту на робочу силу в
розрізі основних груп професій // Соц захист. – 2002. - № 3. – С. 46 – 47; № 7. –
С. 46 – 49.
У статті аналізується попит на окремі групи професій по Україні.
109. Мельник С. Регіональні особливості розвитку соціально-трудових
відносин в Україні // Соц. захист. – 2002. - № 9. – С. 45 – 52.
Автор відмічає суттєву регіональну диференціацію ринку праці України,
що є характерною ознакою для будь-якої країни Східної Європи.
110. Мельник С. Умови забезпечення соціального захисту українських
трудящих емігрантів за кордоном // Соц. захист. – 2002. - № 6. – С. 19 – 24.
Досліджуються питання державного контролю за регулюванням
міждержавної трудової міграції для запобігання дискримінації українських
працівників.
111. Надтока О. Працюємо на другий мільйон // Соц. захист. – 2006. - №
8. – С. 17 – 20.
Про переорієнтацію ідеології служби зайнятості на зміцнення взаємодії з
роботодавцями розповідає директор Дніпропетровського центру зайнятості.
112. Новак Є. Нові робочі місця – шлях до економічного зростання //
Соц. захист. – 2005. - № 10. – С. 14 – 15
У статті висвітлено роботу Київського центру зайнятості: йдеться про
тісну координаційну роботу структур, які мають опікуватися створенням нових
робочих місць.
113. Петрова І. Регулювання зайнятості глобалізаційної перспективи //
Соц. захист. – 2005. - № 4. – С. 38 – 42.
Автор аналізує вплив факторів глобалізації на зайнятість населення в
Україні.
114. Покутянський Т. Вони працевлаштували найбільш людей і стали
переможцями конкурсу „Кращий роботодавець року” // Вісник СЗ. – 2006. – №
2 – 3. – С.- 1, 2.
У статті відмічається значний поступ у створенні робочих місць в
Рівненській області.
115. Пузирьов О. З досвіду роботи Севастопольського терцентру // Соц.
захист. – 2003. - № 2. – С. 36 – 40.
Про створення в 1993 році міського центру соціального обслуговування
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пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в м. Севастополі та його
плідну роботу.
116. Родіонова М. В активному пошуку // Соц. захист. – 2005. - № 3. – С.
18 – 20.
Про розв'язання соціально-економічних проблем регіонального ринку
праці на Кіровоградщині.
117. Самохіна Л. Зайнятість населення монофункціональних міст // Соц.
захист. – 2005. - № 9. – С. 23 – 23, 33.
Про діяльність Кузнецовського (Рівненська область) міського центру
зайнятості по працевлаштуванню безробітних, про його взаємодію з
роботодавцями по проблемам подолання безробіття, створення нових робочих
місць.
118. Семенюк М. Потрібні безробітні високої кваліфікації // Соц. захист.
– 2004. - № 3. – С. 33 – 36.
У статті йдеться про переорієнтацію ринку праці при існуючому дефіциті
робочих місць.
119. Семенюк М. Робіть так, як ми, робіть краще за нас // Соц. захист. –
2004. - № 6. – С. 16 – 20.
Публікація присвячена розв'язанню проблеми монофункціональних міст,
зокрема з працевлаштування.
120. Сомов М. Закріпити досягнуте і вийти на нові рубежі // Соц. захист.
– 2006. - № 8. – С. 15 – 16.
Стаття піднімає питання збереження та прискорення темпів у сфері
зайнятості на ринку праці України.
121. Степаненко А. Регулювання праці працівників, зайнятих на
сезонних і тимчасових роботах // Соц. захист. – 2003. - № 4. – С. 46 – 50; № 6. –
С. 49 – 50.
Про пом'якшення економічних і соціальних наслідків безробіття через
зайнятість населення на сезонних роботах.
122. Степанюк В. Соціальний захист держслужбовців як фактор
розвитку державної служби та стабільності країни // Соц. захист. – 2005. - № 10.
– С. 23 – 24.
Тема публікації – вибудова чіткої системи, яка б передбачала високу
мотивацію і захищеність державних службовців з метою залучення і утримання
на політично незалежній професійній основі найкращих фахівців.
123. Талан М. Сучасні технології та ефективний менеджмент // Соц.
захист. – 2005. - № 3. – С. 23 – 24.
У публікації аналізується ефективність роботи служби зайнятості та
якість соціальних послуг незайнятим громадянам.
124. Талан М. Трудовий потенціал України: проблеми збереження та
відтворення // Соц. захист. – 2004. - № 4. – С. 28 – 31.
Автор публікації пише про вирішення питань гарантій щодо зайнятості
населення та збереження трудових ресурсів.
125. Талан М., Косенко О. Підготовка фахівців вимагає удосконалення //
Соц. захист. – 2005. - № 10. – С. 16 – 18.
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Про важливу роль професійно-технічної освіти в підготовці кадрів з
виробничих професій як одного із впливових чинників забезпечення
подальшого розвитку економіки.
126. Харченко М. Мале підприємство : проблеми становлення, оплати
праці та соціального захисту працюючих // Соц. захист. – 2003. - № 10. – С. 43 –
47.
У статті висвітлюються питання впливу малого підприємництва на зміни
кон'юнктури ринку, на економічне та раціональне використання матеріальних
ресурсів, робочої сили, на створення нових робочих місць.
127. Хоменко Т. У співпраці з роботодавцями вирощуємо соціальні
потреби населення // Вісник СЗ. – 2003. - № 5. – С. 1, 3.
Автор публікації підкреслює: тісна співпраця з роботодавцями є
найважливішою передумовою якісного вирішення головного завдання служби
зайнятості – сприяння працевлаштуванню незайнятого населення.
128. Шевченко Н. Криза у сільському господарстві призвела до
зростання безробіття на селі // Соц. захист. – 2004. - № 4. – С. 38 – 41.
Тема статті – проблеми сільського ринку праці Полтавщини.
Сім'я як об'єкт соціальної роботи
129. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім'ях. –
К.: Логос, 2000. – 92 с.
У книзі на основі соціологічних досліджень проаналізовано роль сім'ї у
формуванні особистості, виховні можливості різних сімей та їх вплив на
самопочуття дитини.
130. Наша сім'я: Метод. рекомендації прийомним батькам /
Н.М.Комарова. – К., 1999. – 80 с.
Видання розраховане на прийомних батьків, соціальних працівників
державних установ, органів освіти, медичних закладів, а також всіх, хто
цікавиться проблемами розвитку інституту прийомних сімей в Україні.
131. Проблемні сім'ї: діти і батьки. – К., 1998. – 138 с.
Дана робота висвітлює теоретико-методологічний аналіз з типологізації
проблемних сімей, соціально-психологічні аспекти сімейних відносин батьків і
дітей, аналіз конкретних ситуацій, що спричиняють появу так званих
проблемних сімей. Подано рекомендації для працівників соціальної сфери в
галузі догляду за дітьми.
132. Про становище сімей в Україні: Державна доповідь за підсумками
2000 року. – К.: Шкільний світ, 2002. – 192 с.
У
доповіді проаналізовано соціально-демографічні аспекти життєдіяльності та
соціально-економічний стан сімей, проблеми планування сім'ї, особливості
впливу соціокультурного середовища на формування української родини.
Висвітлюється сучасне становище сімей в Україні.
***
133. Акстманн К. Социально-педагогическая работа с семьей // Соц.
робота в Україні: теорія і практика. – 2002. - № 1. – С. 85 – 91.
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У статті йдеться про соціально-педагогічну допомогу сім'ям, про
дотримання прав дитини.
134. Бурлака В. Сімейна терапія: підходи та процесс // Соц. політика і
соц. робота. – 2004. - № 3. – С. 85 – 100.
Сімейна терапія набуває дедалі більшого поширення в розвинених
країнах і в Україні. Вона вимагає орієнтації соціальних служб на терапевтичну
роботу з особами та подружніми парами, які потребують консультацій з
налагодження сімейних стосунків, виховання дітей тощо. Обмеження щодо
застосування цієї моделі пов'язані з тим, що вона потребує належно
підготовлених фахівців з сімейного консультування, які можуть працювати з
різними групами клієнтів.
135. Гончаров В. Соціальна робота з неблагополучними родинами:
практичні аспекти // Соц. захист. – 2005. - № 6. – С. 16 – 18.
Автор публікації ділиться своїми роздумами щодо суспільної значимості
проблем родинного насильства, дитячої бездоглядності, безпритульності,
бродяжництва та їх комплексного розв'язання.
136. Ліщинська О. Сім'я як об'єкт впливу деструктивних тоталітарних
організацій // Соц. психологія. – 2005. - № 3. – С. 138 – 146.
У статті на підставі аналізу особливостей сучасного сімейного виховання
та технік деструктивного контролю свідомості розглядається вплив
деструктивних тоталітарних організацій на сучасну сім'ю. Автор спробував
виявити слабкі місця в сімейному вихованні і соціалізації дітей.
137. Луценко Н., Касанчук Л. Соціальний захист дитини у прийомній
сім'ї // Соц. захист. – 2004. - № 4. – С. 47 - 48.
Йдеться про виховання у дитячому будинку сімейного типу та прийомній
сім'ї.
138. Ніконова Р. Міцна сім'я – фундамент могутності держави // Соц.
захист. – 2004. - № 7. – С. 34 – 36.
Стаття присвячена розвитку інституту прийомної сім'ї та дитячих
будинків сімейного типу.
139. Семенюк М. Ставлення працівників міліції до проблеми
домашнього насильства // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 3. – С. 71- 84.
Ця стаття має на меті ознайомити з дослідженням, що проводилося серед
співробітників органів внутрішніх справ, показати, як закон змінив ставлення
працівників міліції до проблеми домашнього насильства.
140. Синюшко М. Модель реінтеграції родин дітей, які виховуються в
інтернативних закладах // Соц. політика і соц. робота. – 2006. - № 1. – С. 62 –
74.
У статті розглядається досвід впровадження програм реінтеграції родини,
набутий українською благодійною організацією „Віфанія” за останні роки.
Попри очевидні переваги сімейного виховання над перебуванням дитини в
закритій установі, ця проблема тривалий час не розглядалась.
141. Трубавіна І.М. Соціальна робота з сім'єю за новим сімейним
кодексом // Соц. захист. – 2004. - № 3. – С. 39 - 42.
Автор аналізує міжнародні права людини в суспільстві, відображені в
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сімейному кодексі і спрямовані на забезпечення виховання і розвитку дитини в
сім'ї, охорону батьківства і материнства.
142. Чалишева К. Використання соціальної експертизи під час розгляду
справ щодо позбавлення батьківських прав // Соц. політика і соц. робота. –
2006. - № 1. – С. 104 – 115.
Детально описано досвід США та деяких західноєвропейських країн у
здійсненні соціальної експертизи в судах у вирішенні питання щодо
позбавлення або не позбавлення батьківських прав тих батьків, які не
доглядають за своїми дітьми належним чином.
Соціальний захист дітей
143. Волинець Л.С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи. –
К.: Логос, 2000. – 74 с.
У
монографії на основі аналізу міжнародних документів і українського
законодавства про права дитини, узагальнюються досягнуті успіхи,
висвітлюються труднощі, з якими стикається суспільство, втілюючи в життя ці
положення. Значна увага приділяється забезпеченню прав дітей в Україні.
144. Дитяча праця в Україні / О.О.Яременко, О.М.Балакірєва,
Л.С.Волинець. – К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. – 132 с.
Про причини поширення дитячої праці в Україні, державну політику
відносно праці дітей, протидію надмірному використанню дитячої праці, що
шкодить здоров'ю та розвитку дитини.
145. Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. – К.:
Логос, 2000. – 87 с.
У виданні висвітлюються соціальні, соціально-психологічні та економічні
умови утримання та виховання дітей-інвалідів і дітей з вадами психофізичного
розвитку в сім'ї, аналіз соціально-психологічного стану сім'ї, шляхи адаптації
батьків до нової життєвої ситуації.
146. Пєша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (проблеми реформування). – К.: Логос, 2000. – 87 с.
У книзі розкриваються соціально-економічні причини та наслідки
поширення соціального сирітства в Україні, розглядається державна система
опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,
та законодавче вирішення проблем дітей-сиріт. Автор аналізує розвиток в
Україні сімейних форм опіки над дітьми, які залишились без піклування
батьків, та особливості функціонування дитячих будинків сімейного типу.
147. Соціальна адаптація неповнолітніх, що скоїли злочини. – Рівне:
Перспектива, 2001. – 40 с.
Видання присвячене акції молодіжних громадських організацій та органів
державної влади в Дубенській виховній колонії для неповнолітніх, що в
Рівненській області. Подаються методичні рекомендації для роботи з
підлітками, які стоять на межі порушення закону.
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***
148. Гусак Н. Дитяча проституція в Україні: причини та методи протидії
// Соц. політика і соц. робота. – 2006. -№ 1. – С. 85 – 95.
В
українському суспільстві з недавнього часу виникла проблема дитячої
проституції. У статті дано характеристику поняття дитячої проституції,
причини виникнення, наслідки її, а також способи та методи запобігання та
подолання цього прикрого явища.
149. Калюжна І. Сімейні стратегії подолання кризи при вихованні
дитини з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і соц. робота. – 2005. № 3. – С. 125 – 137.
Мета даної статті полягає у визначенні ефективної сімейної стратегії
подолання кризи при вихованні дитини з інтелектуальною недостатністю.
150. Керфут М. Київський проект реабілітації дітей „вулиці”: досвід
розвитку персоналу // Соц. политика. – 2004. - № 4. – С. 68 – 82.
Про розробку та реалізацію соціальної політики. яка б допомагала
безпритульним дітям уникнути бідності, насильства та експлуатації.
151. Косенко О. Зігрійте сироту теплом свого серця // Соц. захист. –
2006. - № 9. – С. 12 – 13.
Про дітей, залишених в пологових відділеннях, підкинутих в Будинки
дитини, позбавлених батьківського піклування, чий соціальний статус
визначається словом сирота, які рано чи пізно потрапляють до інтернативних
закладів.
152. Косенко О. Реабілітація – справа загальнонаціональна // Соц.
захист. – 2005. - № 9. – С. 14- 16.
Стаття присвячена дітям з обмеженими можливостями: більш
ефективному виявленню таких дітей, наданню їм належної допомоги матеріальної, медичної, реабілітаційної.
153. Косенко О. Ціна байдужості – втрачене майбутнє // Соц. захист. –
2005. - № 6. – С. 14 – 15.
Про дітей, позбавлених можливостей отримати освіту, змушених
працювати, про всесвітній День боротьби проти експлуатації праці дітей.
154. Ляшенко В. У долонях державної турботи // Соц. захист. – 2005. - №
11. – С. 9 – 11.
Автор розповідає про успішне запровадження на Миколаївщині системи
ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
155. Педагогічний оптимізм у дії // Соц. захист. – 2005. - № 3. – С. 12 –
14.
У публікації розповідається про формування у неповносправних дітей
основ свідомого сприймання дійсності.
156. Семенюк М. „Ми – не раби, раби – не ми!” // Соц. захист. – 2002. № 7. – С. 29 – 32.
Про експлуатацію дитячої праці, яка набирає загрозливого поширення в
Україні.
157. Талан М., Тимошенко З. Майбутнє світу – без дитячої праці // Соц.
захист. – 2006. - № 7. – С. 20 – 22.
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Про реалізацію в Україні „Міжнародної програми запобігання і
викорінення найгірших форм праці в Україні”.
Соціальний захист інтересів жінок
158. Бичков С., Батирева І. Соціальна реінтеграція безпритульних жінок
// Соц. захист. – 2005. - № 2. – С. 26 – 28.
Про досвід діяльності столичного Центру соціальної адаптації для жінок,
які не мають визначеного місця проживання.
159. Козак Л. Тут жінці повертають радість буття // Соц. захист. – 2004. № 11. – С. 12 -14.
Про
комплексний підхід до реабілітації жінок, які перенесли ампутацію молочної
залози, та проведення реабілітаційних соціально-медичних заходів.
Соціальна робота з молоддю
160. Оцінка ефективності програми „Здоров'я та розвиток молоді” 1997 –
2001. – К., 2002. – 96 с.
У
публікації міститься звіт про виконання Програми співпраці між Дитячим
фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Урядом України. Значна увага приділяється
проблемам запобігання ВІЛ/СНІД серед молодих людей.
161. Формування здорового способу життя: київський досвід / Н.М.
Комарова, П. Шатц, О.О. Яременко. – К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2001. – 56
с.
Розкривається досвід реабілітації у м. Києві українсько-канадського
проекту „Молодь та здоров'я”, створення на цій основі практичної моделі, яка
може бути застосована для формування здорового способу життя молоді в усіх
регіонах України.
162. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і
перспективи. – К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. – 207 с.
У колективній монографії висвітлюється така актуальна проблема, як
формування здорового способу життя. Наведені приклади реалізації соціальних
проектів з цього напрямку, зроблено огляд законодавства України, що
стосується формування здорового способу життя.
***
163. Баранцова Т. Соціокультурна реабілітація молоді та дітей-інвалідів
// Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 1. – С. 64.
У статті
піднімаються проблеми підготовки кваліфікованих спеціалістів з питань
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, залучення батьків до активної роботи в
центрах соціокультурної реабілітації, впровадження нових сучасних методик
реабілітаційної роботи.
164. Особливості працевлаштування столичної молоді України //
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 2. – С. 160 – 183.
Основна тема публікації - працевлаштування столичної молоді, її
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зайнятість у сфері праці, помітні відмінності та особливості порівняно зі станом
молоді в інших регіонах країни.
165. Полетко І.Й. Роль органів виконавчої влади у вирішенні
молодіжних соціальних проблем // Соц. робота в Україні: теорія і практика. –
2002. - № 1. – С. 10 - 11.
Про Рівненську область, яка однією з перших в Україні повністю
закінчила створення мережі центрів соціальних служб для молоді.
Функціонують 132 спеціалізовані служби, діти та молодь можуть реалізувати
свої права у більш як у 40 дитячих та молодіжних громадських організаціях.
166. Пухлій В. Молодіжний сегмент фіксованого ринку праці: сучасні
проблеми подолання розбалансованості // Соц. захист. – 2002. - № 2. – С. 40 45.
Автор досліджує становище молоді на ринку праці, яке залежить від
загальної економічної ситуації в державі та від політики уряду.
167. Романова Н. Формування здорового способу життя молоді: досвід
українсько-канадського проекту „Молодь за здоров'я” // Соц. політика і соц.
робота. – 2006. - № 1. – С. 75 – 84.
У статті розглядаються етапи формування та запровадження діяльності
моделі здорового способу життя, яка ґрунтується на основі досвіду Канади,
рішень Всесвітньої організації охорони здоров'я та реалізації в Україні
українсько-канадського проекту „Молодь за здоров'я - 2”. Вказується на те, що
запровадження
такої
моделі
вимагає
забезпечення
міжгалузевого
багаторівневого партнерства, пошуку зацікавлених державних і громадських
організацій та формування сприятливої соціальної політики з боку держави.
168. Стецков О. Оцінка програми ресоціалізації наркозалежної молоді //
Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 4. – С.83 – 98.
Узагальнюючи набутий досвід роботи, можна зробити висновок, що у
результаті впровадження програми команді фахівців вдалося створити належні
умови для ресоціалізації молоді, забезпечити підтримку з боку низки
громадських і державних установ з даного питання.
169. Філь С., Бойко А. Вулична соціальна робота зі споживання
ін'єкційних наркотичних речовин // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 1. –
С. 73 – 85.
У статті йдеться про те, що вулична соціальна робота (аутріч-робота) є
одним з найефективніших методів профілактики ВІЛ-інфекції в межах стратегії
зменшення шкоди, це донесення профілактичної інформації до споживачів
наркотичних речовин у ті місця, де вони зазвичай збираються. В цій роботі
важливу роль відіграє фахова підготовка соціальних працівників.
170. Хуснутдінов О.Я. Аспекти соціального партнерства між органами
державної влади та мало державними організаціями // Соц. робота в Україні:
теорія і практика. – 2002. - № 1. – С. 8 – 9.
Про необхідність налагодження партнерських стосунків між
молодіжними організаціями та органами виконавчої влади, про спільне
вирішення соціальних проблем молоді.
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171. Через освіту – до соціальної інтеграції // Соц. захист. – 2004. - № 6.
– С. 30 – 34.
Про громадянську місію університету, який запропонував свої освітні
послуги молоді з незаможних родин, з обмеженими фізичними можливостями.
172. Шендеровський К., Дембицький С. Вплив структури, персоналу та
завдань соціальних служб для сімей, дітей і молоді на технологію їхньої роботи
// Соц. політика і соц. робота. – 2006. - № 1. – С. 96 – 103.
Стаття присвячена дослідженню специфіки роботи спецслужб, які
надають послуги молоді. Наведена базова модель дає змогу стороннім
спостерігачам зрозуміти стратегічно важливі частини організації та їхню
системну взаємодію.
Соціальна робота з людьми похилого віку
173. Безруков В. А жити хочеться ... і дедалі краще... // Соц. захист. –
2002. - № 5. – С. 51 – 54.
Про розвиток та здобутки геронтології, яка сприяє також покращенню
соціального стану людей старшого віку.
174. Бессараб В, Грушко Л. Оцінка доцільності пізнішого виходу на
пенсію // Соц. захист. – 2003. - № 2. – С. 16 – 18.
Про триваюче реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.
175. Герус В. Покинуті рідними дітьми // Вільне слово. – 2003. - № 41 28 трав. – С. 3.
Про роботу Костопільського територіального центру Рівненської області
по догляду за громадянами похилого віку.
176. Ніконова Р. Тут день осінній дихає теплом... // Соц. захист. – 2005. № 10. – С. 39 – 42.
Публікація присвячена вирішенню проблемних питань утримання
будинків-інтернатів.
177. Ніконова Р. Несуть розраду і надію // Соц. захист. – 2006. - № 8. – С.
44 – 46.
Описаний досвід соціальної роботи, напрацьований колективом
Кролевецького будинку-інтернату на Сумщині.
178. Рузанов А. Важлива складова соціального прогресу // Соц. захист. –
2006. - № 7. – С. 12 – 15.
Про чинники психологічного дискомфорту, що негативно впливають не
лише на загальний стан здоров'я людей похилого віку та інвалідів, але й
гальмують процес реабілітації.
179. Талан М. У неперервності діалогу поколінь – основа духовності
нації // Соц. захист. – 2005. - № 9. - № 11 – 13.
У статті йдеться про увагу до людей похилого віку. Для соціальних
працівників наведено практичні поради щодо проведення організаційновиховної роботи серед пенсіонерів із залученням освітян та учнів.
180. У „Турботи” вистачає роботи // Вільне слово. – 2003. - № 35 – 36. –
18 трав. - С. 9.
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Про втілення в життя в Радивилівському районі Рівненщини програми
„Турбота”, яка обслуговує пенсіонерів та малозабезпечених.
Соціальна реабілітація інвалідів
181. Інва.net: Щоквартальний інформ. бюл. для людей з особливими
потребами / Рівненська держ. обл. б-ка. Рівненське від-ня Фонду соц. захисту
інвалідів. – Рівне, 2002. –
Вип. 1 (2002). – 13 (2006)
У бюлетенях містяться матеріали, покликані допомогти людям з вадами
здоров'я. У рубриках “Право”, „Поради психолога”, „Лікар інформує”
консультують та відповідають на різноманітні запитання юристи, психологи та
лікарі. Розповіді про наших краян, їх успіхи у подоланні недуги, у навчанні,
бізнесі тощо можна прочитати в рубриці “Повір у себе”. Викликають інтерес у
читачів рубрики „Нетрадиційні методи лікування”, „Панорама подій”,
„Творчість”, „Цікаво знати” та ін. Кожен випуск присвячений окремій темі
(цукровий діабет, проблеми зору, діти-інваліди, проблеми слуху, т. ін.).
***
182. Авраменко М. Професійна реабілітація як механізм соціальної
інтеграції інвалідів // Соц. захист. – 2005. - № 3. – С. 31 – 32.
Тема статті – формування банку даних осіб з особливими потребами.
183. Бондарчук К. Забезпечення трудової зайнятості інвалідів в Україні:
стан, проблеми та перспективи // Соц. захист. – 2004. - № 1. – С. 21 – 26.
Автор пише про органи соціального захисту населення, державну служба
зайнятості, місцеві органи виконавчої влади, громадські організації, які мають
здійснювати працевлаштування інвалідів.
184. Бондарчук К. Формування банку даних для працевлаштування
інвалідів // Соц. захист. – 2004. - № 12. – С. 25 – 29.
Висвітлюються методичні підходи до формування банку даних осіб із
обмеженими можливостями.
185. Гаврюшенко Г. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними
можливостями // Соц. захист. – 2005. - № 11. – С. 27 – 28.
Про світовий досвід з працевлаштування інвалідів та пропозиції щодо
його запровадження в Україні.
186. Гокунь І. Нові підходи в наданні допомоги людям із психічними
захворюваннями // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 2. – С. 51 – 58.
У статті описано роботу з покращення якості життя людей із психічними
захворюваннями та допомогу їм у реалізації життєвого потенціалу.
187. Демиденко С., Іванова О. Вивчення прав осіб з інтелектуальною
недостатністю у закладах нерезидентного типу // Соц. політика і соц. робота. –
2005. - № 3. – С. 68 – 86.
Про стан дотримання базових прав осіб з інтелектуальною недостатністю
в різних областях України. Наводяться послуги, що надаються таким особам в
закладах нерезидентного типу, серед засновників яких переважають неурядові
організації – громадські, релігійні, благодійні.
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188. Дроздова Л. Рік людей з інвалідністю: особлива увага до людей з
особливими потребами // Соц політика і соц. робота. – 2004. – № 2. – С. 28 – 34.
Автор статті аналізує залежність рівня соціального захисту громадян з
особливими потребами від стану нормативної бази, від фінансування,
впровадження нових підходів, технологій, що сприяють кращій соціальній
реабілітації інвалідів.
189. Дубич К. Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції // Соц. захист. 2003. - № 9. – С. 34 – 35.
Про нові концептуальні підходи до реалізації прав інвалідів в Україні.
190. Дьяченко В. Будуємо суспільство рівних можливостей // Соц.
захист. – 2005. - № 11. – С. 3 – 8.
Про соціальний захист інвалідів в Україні.
191. Дьяченко В. Державна політика щодо інвалідів: перспективи та
пріоритети // Соц. захист. – 2002. - № 11. – С. 13 – 16.
Заступник Державного секретаря міністерства праці та соціальної
політики розповідає про державну політику стосовно неповносправних.
192. Кабаченко Н., Бондаренко Н. Соціальне виключення та проблеми
психічного здоров'я // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 3. – С. 101 – 114.
У статті проаналізовано розуміння соціального виключення на трьох
рівнях, а саме: на індивідуальному, суспільному та концептуальному.
Розглянуто динамічну й багатоаспектну природу цього явища, основні
характеристики, що використовуються для оцінки соціального виключення.
Основну увагу зосереджено на проблемах та наслідках виключення людей з
проблемами психічного здоров'я, а також перешкодах на шляху інтеграції таких
людей у суспільство.
193. Качан Л. Актуальні проблеми професійної реабілітації та зайнятості
інвалідів // Соц. захист. – 2004. - № 1. – С. 3 - 7.
Стаття присвячена виконанню національної програми професійної
реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.
194. Качан Л. Ровесник великої перемоги // Соц. захист. – 2005. - № 5. –
С. 16 – 19.
Про 60-річну роботу Одеського санаторію „Самат” по обслуговуванню
інвалідів та ветеранів та високий рівень професіоналізму персоналу.
195. Качан Л., Косенко О. Подаруйте часточку свого милосердя... // Соц
захист. – 2004. - № 10. – С. 18 – 21.
Про щорічне проведення акції „Милосердя”, яка привертає увагу
державних, комерційних, громадських і благодійних організацій до проблем
людей похилого віку.
196. Костюченко Н. Професійна реабілітація інвалідів // Соц. захист. –
2004. - № 4. – С. 17 – 19.
У статті висвітлюються умови відбору та правила прийому осіб з
обмеженими фізичними можливостями на навчання до Всеукраїнського центру
професійної реабілітації інвалідів.
197. Кравченко Р. Соціальні інновації „Джерел” // Соц захист. – 2005. № 12. – С. 42 – 43.
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Про практичну реалізацію основних законодавчих гарантій для людей з
психіатричними діагнозами, які найчастіше зазнають порушень своїх прав.
198. Кравченко Р. Сідєльнік Л. Перспективи створення системи
соціальної адаптації осіб із розумовою відсталістю в Україні // Соц політика і
соц. робота. – 2005. – № 3. - С. 87 – 102.
В публікації йдеться про пристосування осіб з інтелектуальною
недостатністю до проживання у громаді, про створення системи підтримки
родини, яка опікує особу з розумовою відсталістю, а також створення умов для
автономного проживання особи із соціальним супроводом окремо від її
біологічної чи сурогатної родини.
199. Куртич І. Встановлення опіки над особою із інтелектуальною
недостатністю // Соц. політика і соц. робота. – 2005. - № 3. – С. 103. – 119.
У статті описана діяльність соціального працівника в ролі адвоката
клієнта, яка б могла упередити зловживання правами осіб із інтелектуальною
недостатністю з боку опікунів і забезпечила б можливість надання
інформаційної, юридичної та психологічної підтримки опікунові та цілій
родині, в якій проживає така особа.
200. Міщенко К. Право на життя без перешкод // Соц. захист. – 2005. - №
11. – С. 21 – 23.
Публікація присвячена державній політиці по соціальному захисту людей
з інвалідністю, створенню для них рівних умов і рівних можливостей для
інтеграції в суспільство.
201. Мосяков В. Працевлаштування інвалідів – турбота спільна: З
досвіду Запорізької області // Соц. захист. – 2006. - № 7. – С. 16 – 18
Про інвалідів, яким складно конкурувати на ринку праці, які потребують
спеціально обладнаних робочих місць. Про досвід Запорізької області в цій
сфері.
202. Права мешканців українських інтернатних закладів: експертні
оцінки щодо становища осіб з інтелектуальною недостатністю // Соц. політика і
соц. робота. – 2005. - № 3. – С. 50 – 67.
Ця
стаття, у якій представлено результати вивчення експертної думки стосовно
стану дотримання прав осіб з інтелектуальною недостатністю у резидентських
закладах, тобто інтернатах України, є фактично звітом про дослідження.
203. Семенюк М. Міжнародна толока „Гуртом будуємо майбутнє” //
Соц. захист. – 2004. - № 8. – С. 25 – 29.
Про будівництво першого в нашій країні міні-гуртожитку та денного
центру для інвалідів з розумовою відсталістю за допомогою волонтерів з
Нідерландів, Німеччини, Ірландії та України.
204. Семенюк М. Усі різні // Соц. захист. – 2005. - № 6. – С. 19 – 22.
Про державну політику, переорієнтовану на забезпечення рівності прав і
можливостей всіх громадян, дітей-інвалідів, забезпечення їх адаптації в
суспільстві.
205. Сокур Б. Створення робочих місць для інвалідів: Вінницький досвід
// Соц. захист. – 2002. - № 4. – С. 46 – 48.
Автор
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звертає увагу на проблеми захисту людей з інвалідністю та необхідність
особливої державної ваги.
206. Сташків Б. Соціальні установи по роботі з інвалідами // Соц. захист.
– 2002. - № 6. – С. 49 – 53.
У
статті описана система соціальних установ по роботі з інвалідами в Україні.
207. Талан М. Здобутки та перспективи в сфері реабілітації та зайнятості
інвалідів // Соц. захист. – 2006. - № 6. – С. 32 – 34.
Висвітлюються питання розвитку системи реабілітації інвалідів в Україні.
Підкреслюється важливість активної участі громадських об'єднань інвалідів
при підтримці як центральних, так і місцевих органів влади.
208. Талан М. Київ без бар'єрів // Соц. захист. – 2006. - № 7. – С. 35 – 37.
Тема публікації - розробка та впровадження комплексної програми
„Турбота” на 2006 – 2010 рр. в місті Києві. Акцію „Місто, де зручно всім”
організували соціальні служби районів міста та громадські організації людей з
особливими потребами.
209. Хомич М. Допомога дітям із синдромом Дауна // Соц. політика і
соц. робота. – 2004. - № 2. – С. 59 – 67.
Автор аналізує державну політику та ставлення суспільства до людей з
обмеженими можливостями. Йдеться про громадські організації, які
зосереджують свою діяльність на реабілітації дітей і підтримці сімей.
210. Шевцов А. Комплексний підхід до соціальної реабілітації інвалідів:
теоретико методологічні засади // Соц. захист. – 2004. - № 7. – С. 29 – 33.
Публікація систематизує знання у сфері соціальної реабілітації дітей та
дорослих з вадами здоров'я, аналізує діяльність базової мережі центрів або
установ, які виконують функції центрів соціальної реабілітації.
211. Ярошенко В. Працевлаштування інвалідів: реалії та перспективи//
Соц. захист. – 2005. - № 11. – С. 15 -17.
Про вдосконалення форм сприяння зайнятості та підвищення якості
надання соціальних послуг інвалідам розповідає директор Державного центру
зайнятості.
Соціальний працівник
212. Сорочинська В.Є. Організаційна робота соціального педагога: Навч.
посіб. – К.: Кондор, 2005. – 208 с.
У
виданні розглянуто основні напрями роботи соціального педагога, роль в
попередженні
педагогічної
конфліктності,
значення
психологічного
консультування в роботі соціального педагога. Посібник рекомендований для
студентів, що навчаються по спеціальності „Соціальний педагог”.
***
213. Албегова И.Ф. Исследование мотивации социальных работников //
Соц. исследования. – 2005. - № 1. – С. 78 – 91.
Про соціальну роль працівників аналогічних служб та їх місце в
життєдіяльності суспільства.
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214. Андрусишин Б.І., Вайнола Р.Х. 10 років життєдіяльності соціальногуманітарного факультету НПУ ім. М.П.Драгоманова // Соц. робота в Україні:
теорія і практика. – 2002. - № 1. – С. 97 – 103.
У публікації описано створення та становлення соціально-гуманітарного
факультету при Національному педагогічному університеті. За 10 років
факультет став справжнім центром підготовки фахівців нового покоління.
215. Бабенко Н. Підготовка кадрів для системи соціального захисту
населення Миколаївщини // Соц. захист. – 2004. - № 8. – С. 12 – 15.
Про створення регіональної системи підготовки кадрів для установ
соціального захисту населення Миколаївщини.
216. Блажкун Т. Співбесіда як психологічний інструмент між
особистісної взаємодії спеціаліста центру зайнятості і клієнта // Соц. захист. –
2003. - № 1. – С. 41 – 44.
У статті розкриті лише деякі аспекти між особистісного спілкування
соціального працівника і клієнта. Автор сподівається на подальше дослідження
цих проблем.
217. Бочаріна Н. Формування гуманістичної спрямованості особистості
соціального працівника // Соц. психологія. – 2006. - № 4. – С. 120 – 128.
У статті аналізується проблема розвитку гуманістичної спрямованості
майбутніх соціальних педагогів. Охарактеризовано концептуальні підходи до
формування у студентів гуманістичних якостей особистості.
218. Дьяченко В. Державний соціальний інспектор: на стороні закону і
захисту прав громадян // Соц. захист. – 2004. - № 9. – С. 6 – 7.
Про суттєве підвищення суспільного статусу соціальних інспекторів,
розширення їх повноважень та ступені відповідальності.
219. Іванова О. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути? // Соц.
політика і соц. робота. – 2004. - № 3. – С. 56 – 64.
Про стандарти у соціальній роботі, які покликані забезпечити необхідний
якісний рівень послуг, і дотримання яких є обов'язковою умовою отримання чи
підтвердження ліцензії соціальними працівниками.
220. Капська А.Й. Ефективність багаторівневої системи професійної
підготовки працівників соціально-педагогічної сфери // Соц. робота в Україні:
теорія і практика. – 2006. - № 1. – С. 45 – 52.
Впровадження багаторівневої системи вищої освіти в сучасних умовах
дозволяє задовольнити освітні запити молоді. Про алгоритми моделювання
такої системи в педагогічній освіті, в галузі підготовки працівників соціальної
сфери йдеться у статті.
221. Качан Л. Потрібна системна, комплексна робота // Соц. захист. –
2006. - № 1. – С. 5 – 9.
Стаття присвячена динаміці зростання соціальних стандартів. Автор
зупиняється на соціальній спрямованості економіки України, яку визначено
найголовнішим пріоритетом держави.
222. Кривоконь Н.І., Маюренко Г.І. Професійна компетентність через
призму волонтерської практики // Соц. захист. – 2004. - № 3. – С. 41 – 42.
В публікації досліджується методика підготовки соціальних працівників
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як представників професії групи „людина - людина”, формування практичної
складової їх професійної компетенції.
223. Лесин В. Перший з'їзд профспілки соціальної сфери // Соц. захист. –
2005. - № 7. – С. 38 – 39.
Стаття присвячена першому з'їзду профспілки працівників соціальної
сфери України.
224. Мак Кензі Б. До питання ефективності практичної соціальної
роботи в Україні: реальні можливості та проблеми освіти в галузі соціальної
роботи // Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2002. - № 1. – С. 62 – 69.
Канадський науковець аналізує стан соціальної роботи в країні, подає
пропозиції стосовно розв'язання складних завдань в освітній галузі соціальної
роботи та підвищення ролі соціального працівника.
225. Мельник С. Перспективи підготовки фахівців для соціальної сфери
// Соц. захист. – 2002. - № 8. – С. 22 – 25.
Стаття присвячена питанню створення механізму регулювання
чисельності працівників соціальної сфери у відповідності до поставлених
завдань.
226. Мигович І.І. Теоретичні й організаційно-методичні аспекти
підготовки фахівців для соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія
і практика. – 2002. - № 1. – С. 53 -61.
Підготовка соціальних працівників нової формації як окрема галузь
суспільної практики і самостійний вид професійної діяльності розпочалась в
Україні на початку 90-х років минулого століття. Автор статті розповідає про
кадрове забезпечення системи соціальної допомоги.
227. Престиж професії соціального працівника // Соц. захист. – 2004. - №
6. – С. 22 – 28.
Про авторитет органів праці та соціального захисту, підвищення ролі
соціальних працівників та зростання впливу їх діяльності на перебіг
суспільного життя.
228. Редько П. Використання методу ситуацій у курсі „Менеджмент
соціальної роботи” // Соц. політика і соц. робота. – 2004. - № 4. – С. 122 – 128.
У статті розглядаються можливості інтеграції теорії та практики з
використанням методу ситуацій при викладанні дисципліни „Менеджмент
соціальної роботи” під час навчання соціальних працівників.
229. Рузанов А.Д. Соціальні працівники: професіоналізм, порядність,
висока культура // Соц. захист. – 2003. - № 10. – С. 39 – 41.
Від якісної підготовки соціальних працівників значною мірою залежить
здатність нашої держави вийти з кризової соціально-економічної ситуації і
увійти в європейську спільноту достойним партнером – пише автор статті.
230. Рузанов А. Соціальний працівник: професіоналізм, порядність,
висока культура // Соц. захист. – 2003. - № 11. – С. 39 – 41.
Автор ділиться своїми роздумами щодо вимог до соціального працівника.
231. Свято – привід для гордості та оптимізму // Соц. захист. – 2004. - №
10. – С. 3.
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Статті присвячена Дню працівника соціальної сфери, що відзначається у
листопаді.
232. Сивопляс О. Пріоритет у діяльності державних соціальних
інспекторів // Соц. захист. – 2005. - № 9. – С. 42 – 43.
Інститут соціальних інспекторів – основна тема публікації.
233. Сила Т. Мотиваційна спрямованість фахівців як чинник
професійної інтеракції // Соц. психологія. – 2006. - № 1. – С. 111 – 128.
У статті розглядаються питання професійної мотивації фахівців системи
соціального захисту населення як фактора, що впливає на ефективність
взаємодії у соціальній роботі. Дослідження засвідчили, що чинник професійної
мотивації соціальних працівників ще недостатньо задіяний у системі
соціального захисту населення.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ

1. Національна мережа навчальних закладів в сфері соціальної роботи
<http://www.socwd.uzhgorod.ua/index_U.html>(2006, жовт., 25)
Основні розділи: Партнери. Проект. Новини. Приєднатися. Учасники. Дискусія.
Видання. Зворотній зв’язок. Гарячі новини.

2. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Електронний часопис.
<http://www.quarterly.uz.ua/>(2006, жовт., 25)
Видання електронного часопису "Соціальна робота в Україні і за рубежем".
Створення і розміщення в мережі Інтернет чисел електронного часопису
"Соціальна робота в Україні і за рубежем", що місттить статті вітчизняних та
зарубіжних вчених з актуальних проблем соціальної роботи. Передбачено випуск
часопису українською мовою з розширеною анотацією англійською мовою (зарубіжних
авторів - навпаки).
3. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді
<http://www.projectswe.kiev.ua/>(2006, жовт., 25)
З липня 2003 року Християнський дитячий фонд у партнерстві з Міжнародною
федерацією соціальних працівників, Українською асоціацією соціальних педагогів і
спеціалістів із соціальної роботи за підтримки Дирекції з питань розвитку та
співробітництва Швейцарії розпочали реалізовувати багатокомпонентний проект
"Покращення якості соціальних послуг дітям і сім’ям у громаді". Цей проект став
можливим завдяки результатам та досвіду, здобутим працівниками та партнерами
Християнського дитячого фонду під час реалізації проекту „Соціальна освіта в Україні"
(1999 - 2003).
В рамках проекту передбачається відпрацювання кількох моделей надання
соціальних послуг в громадах різного типу.
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Мета проекту: вивчення актуальних потреб та проблем дітей, сімей та молоді в
громадах різного типу, розробка та надання різних видів соціальних послуг,
спрямованих на їх вирішення
4. Hаціональна Паpламентська бібліотека Укpаїни
Бібліотека по соціальній роботі з дітьми та молоддю
<http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/bibliogr/soz_robota.htm>(2006, жовт., 25)
Включає підбірку матеріалів:
−
Видання нормативного характеру (Україна)
−
Видання нормативного характеру (Російська Федерація)
−
Книги, брошури, статті
Апарат Верховної Ради України
Інформаційне управління
Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення

5. Кожній дитині Україна
<http://www.everychild.org.ua/uk/>(2006, жовт., 25)
“Кожній дитині” (“Everychild”) – міжнародна неурядова організація, яка
утворилася внаслідок об’єднання в січні 2002 року Європейської дитячої благодійної
організації (ЄДБО) та Християнського дитячого фонду Великобританії (ХДФ).
Упродовж двадцяти років ЄДБО та ХДФ зосереджували свою діяльність на допомозі
дітям, досягли високого рівня співробітництва у відносинах з сім’ями, урядовими
організаціями та громадами.
“Кожній дитині” (“Everychild”) сприяє реформуванню системи опіки та
піклування, розвитку мережі соціальних служб для незахищених сімей з дітьми у 18
країнах. В Україні організація розпочала свою діяльність як Представництво ЄДБО в
1998 році і зареєстрована в Міністерстві юстиції України як структурний осередок
громадської організації зарубіжної держави.
Основні розділи: Про нас. Проекти. Бібліотека. Законодавство. Запитання.
Посилання. Контакти.

6. Сумський обласний центр соціальних служб для молоді
<http://ocssm.iatp.org.ua/>(2006, жовт., 25)
Сьогодні в Україні функціонує 954 центри соціальних служб для молоді, при яких діють
1806 спеціалізованих служб, а саме: 680 служб соціальної підтримки сімей «Родинний дім», 58
служб психологічної допомоги «Телефон Довіри», 10 кризових центрів соціальнопсихологічної допомоги, 36 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, 509 мобільних консультативних пункти соціальної роботи у
сільській та гірській місцевості, 52 консультативних пункти «Довіра» для ін’єкційних
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споживачів наркотиків, 298 служб соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які
знаходяться у місцях позбавлення волі та повернулися з них та 163 служби вторинної
зайнятості.

Основні розділи:

7. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді
<http://dss.visti.net/cgi-bin/val.sh>(2006, жовт., 25)
Основна мета, з якою створені центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
- здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді. Основні
види соціальної роботи, які використовують центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді:
• соціальне обслуговування;
• соціальний супровід;
• соціальна профілактика;
• соціальна реабілітація.
Перелік послуг, які надають центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
• юридичні;
• психологічні;
• соціально-медичні;
• соціально-педагогічні;
• соціально-економічні;
• інформаційні.
Концепція та напрями соціальної роботи. Стандарти та критерії оцінки соціальної
роботи. Спеціалізовані формування центрів СССДМ, їхні функції. Заклади соціального
спрямування. Науково-методичне забезпечення соціальної роботи (наукові
консультанти, семінари, дослідження, видання). Рейтингові показники діяльності
центрів СССДМ у 2005 рoці (зведена). Мережа спеціалізованих формувань. Соціальні
історії.
Основні розділи сайта: Історія. Структура. Нормативно-правова база.
Інформаційні ресурси. Новини. Соціальна робота. Соціальна реклама.
8. Рідний дім: Благодійний фонд
<http://rodnoydom.org.ua/scro.html>(2006, жовт, 25)
Основні розділи сайта:
Про нас. Пріоритетні програми.Напрямки дiяльностi. ЗМI про фонд. Засновники.
Контакти. Галерея. Соціальна робота з дітьми з обмеженими можливостями. Соціальна
робота з дітьми-сиротами.

9. Проект. Розбудова громадянського суспільства
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<http://www.civilsociety.org.ua/index.php?id=8>(2006, жовт., 25)
Проект реалізовувався в країні з липня 2003 міжнародним Консорціумом
представленим 4 організаціями: Transtec, Єднання, ACE EUROPE, DRA.
Продовжується робота в Центрах Соціального Партнерства (ЦСП) у
Херсонському, Сумському та Рівненському регіонах, що були започатковані завдяки
попередньому проекту. Новий Проект розширює свою діяльність також у Донецькому
та Чернівецькому регіонах.
Проект передбачає досягнення наступних конкретних цілей:
• Підвищення ефективності роботи НДО, які надають соціальні послуги у
вибраних областях, щоб вони стали фактором соціальних змін у своїх громадах.
• Сприяння співробітництву НДО, інших організацій, що працюють у соціальному
секторі з органами місцевої влади на первинному рівні з використанням новаторських
моделей співробітництва між цими учасниками процесу.
На початку нашого проекту влітку 2005 проводили так званий моніторинг рівня
організаційного розвитку НДО, які працюють у соціальній сфері та надають послуги,
що відповідають послугам описаним у Законі про Соціальні Послуги:
• послуги з професійної реабілітації;
• соціально-медичні послуги;
• соціально-психологічні послуги;
• соціально-педагогічні послуги;
• юридичні та консультаційні послуги.
10. Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні
<http://www.aidsalliance.kiev.ua/>(2006, жовт., 25)
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД — міжнародна неприбуткова організація, яку
було засновано у 1993 році з метою підтримки громадських ініціатив, спрямованих на
подолання епідемії ВІЛ-інфекції у країнах, що розвиваються, та країнах із перехідною
економікою. Альянс розпочав свою діяльність в Україні у грудні 2000 року з реалізації
«Програми підтримки неурядових організацій та розвитку ресурсів у галузі
профілактики ВІЛ/СНІД» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в
рамках Трансатлантичної ініціативи ЄК та США, спрямованої на боротьбу з ВІЛ/СНІД.
З березня 2003 року програми Альянсу в Україні здійснюються Міжнародним
Благодійним Фондом «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». Пріоритетами
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні є підтримка громадської ініціативи,
спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію в найбільш уразливих до
неї групах населення, розвиток суспільної підтримки ВІЛ-позитивних та їхніх
близьких, зменшення стигматизації та покращення обслуговування ВІЛ-позитивних та
найбільш уразливих до ВІЛ груп, визначення, обмін та наслідування зразків
найефективнішої громадської відповіді на епідемію.
Основні розділи сайта: Новини. Про нас. Інфоцентр. Конкурси/Тендери.
Партнери. FAQ. Лінки. Форум. UABN. Карта сайта.
11. Реформування соціальних служб: Проект
<http://www.lp.edu.ua:8745/CIDA/socwork_uk.html>(2006, жовт., 25)
Основні рубрики сайта: Початок. Про проект. Компонент неповносправності.
Компонент соціальної роботи. Основні віхи проекту. Керівництво проектом.
Канадсько-український проект «Реформування соціальних служб» був
затверджений та профінансований Канадською Агенцією Міжнародного Розвитку
(CIDA) в 1999 році. Проект включає численних партнерів, а саме: Факультет соціальної
роботи Манітобського університету, Канадський центр дослідження питань
неповносправності, м. Вінніпег, Національний університет «Львівська політехніка»,
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консорціум організацій неповносправних, на базі яких був створений Ресурсний центр
незалежного життя у м. Львові.
Мета проекту – сприяти демократичному розвитку і соціальним реформам в
Україні шляхом надання допомоги у становленні професії «соціальна робота»,
формуванню нових партнерських зв’язків між університетом, державними й
громадськими організаціями та зміцнення громадських організацій, що займаються
питаннями неповносправності. Ця мета відображає важливість того, аби соціальний
розвиток відбувався у двох напрямах: у відповідь на соціальні потреби і у сприянні
розвитку демократії в країні. Для досягнення цієї мети були розроблені дві стратегії,
кожна з яких стосується певного компоненту проекту. Основним наголосом
компоненту неповносправності є підтримка прав неповносправних осіб, тоді як
компонент соціальної роботи займається видами діяльності, спрямованими на
вироблення здатності окремих осіб та установ займатися загальними соціальними
потребами в громаді. Хоча кожен компонент має окремі чіткі цілі, в той же час вони
працюють разом над досягненням спільної мети - реформуванням соціальних служб.
12. Соціальна служба ТОМ
<http://www.tomis.com.ua/>(2006, жовт., 25)
Соціальна Служба ТОМ Інтернешнл (Творчість,
Об'єднана Милосердям ) - є центром творчого розвитку
громад на умовах безпосередньої трудової участі особистості
під девізом "Бути, діяти, володіти."
Основні напрями діяльності Соціальної Служби ТОМ Інтернешнл:
- комплексна розробка і практичне втілення соціальних технологій;
- соціальна робота з громадою та особистістю.
Найбільш вдалі проекти:
- Соціальна програма скорочення дитячої злочинності у Кіровограді та Казані;
- організація і будівництво трьох МЖК, у тому числі з ветеранами афганської
війни.
Соціальна Служба ТОМ Інтернешнл направляє консалтингову діяльність на:
- утворення громадянського суспільства;
- підготовку фахівців соціальної роботи та соціального менеджменту;
- громадську просвіту з питань самоорганізації населення та об'єднань
співвласників.
13. Дніпропетровське обласне громадське об’єднання
спеціалістів соціальної роботи “Нове покоління”
<http://dp.iatp.org.ua/~soc/>(2006, жовт., 25)
Мета об'єднання “Нове покоління” - пошук і впровадження в практику нових
соціальних технологій, сприяння практичному здійсненню загальнодержавних,
місцевих, міжнародних програм, спрямованих на становлення громадянського
суспільства. Проекти: “Соціально-психологічна адаптація неповнолітніх вихованців
колонії до умов життя після звільнення”. “Скажи наркотикам: НІ”. “Вибір за тобою,
одноліток”. “Центр інформування і консультування з питань зайнятості і перенавчання
молоді і підлітків”.
Завдання: створення необхідних умов щодо практичного здійснення програм, які
спрямовані на поліпшення становища дітей і молоді; та правових умов для захисту
інтересів дітей, молоді, заснованих на заставах забезпечення прав людини; підтримка
нових соціально значимих ініціатив в сфері соціальної роботи, реалізації науковоосвітніх програм, надання допомоги учителям, науковцям, студентам, учням;
пропагування здорового способу життя; допомога в підвищенні кваліфікації, отриманні
інформації в сфері практичної соціальної роботи; пропаганда та розповсюдження
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досвіду кращих фахівців соціальної роботи; поширення інформації шляхом проведення
семінарів, конференцій, тренінгів;

14. “Соціальне Партнерство”: Громадська організація
<http://www.ngo.dn.ua/>(2006, жовт., 25)
«Розбудова громадянського суспільства» - це проект Європейської Комісії,
спрямований на покращення можливостей неурядових організацій, що пропонують
соціальні послуги у визначених регіонах, на розвиток партнерських відносин між цими
організаціями й місцевою владою, та зміцнення інституційної та юридичної основи
співпраці.
Неурядові організації є невід’ємною складовою демократії в соціальній сфері в
якості професійних постачальників соціальних послуг. Водночас вони є важливим
інструментом, здатним визначити соціальні потреби та представляти їх місцевій та
державній владі, реагувати на ці потреби, пропонуючи соціальні послуги людям у
кризових ситуаціях.
13 червня 2005 р. розпочав в Україні свою роботу проект «Розбудова
громадянського суспільства». Цей проект ставить за мету підвищити спроможність
недержавних організацій, що надають соціальні послуги, виступати рушійною силою
соціальних змін.

15. Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
<http://www.ssy.com.ua/>(2006, жовт., 25)
Вінницький обласний центр соціальних служб для молоді був створений в 1992
році, і до сьогоднішнього дня його діяльність є невід'ємною складовою соціальної та
молодіжної політики на Вінниччині та в Україні. Основні напрямки роботи ОЦССМ:
• попередження та профілактика негативних явищ серед неповнолітніх та молоді;
• підготовка молоді до сімейного життя;
• допомога дітям-сиротам;
• розвиток волонтерського руху;
• психологічна, соціально-медична, правова допомога дітям та молоді.
При Вінницькому обласному центрі соціальних служб для молоді діють
спеціалізовані служби:
• "Родинний дім" - служба соціальної підтримки сімей.
• Мобільні консультативні пункти соціальної роботи в сільській місцевості.
• Служба вторинної зайнятості - "Молодіжна агенція зайнятості".
Крім цього фахівці ОЦССМ координують роботу та надають допомогу щодо
здійснення соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які повернулись з місць
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позбавлення волі, допомагають районним центрам ССМ в роботі з наркозалежною
молоддю, сприяють у вирішенні питань і проблем дітей та молоді з функціональними
обмеженнями (інвалідів).
Основні розділи сайта: Новини. Структура центру. Дiяльнiсть Центру.
Нормативні Документи. Мережа центрiв ССМ. Корисно знати. Соцiальна реклама.
Фотогалерея. Форум. Пошта Довiри. Downloads. Партнери.

16. Благодійний Фонд “Підліток”
<http://teenager.iatp.org.ua/>(2006, жовт., 25)
Благодійний Фонд “Підліток” створений рішенням № 82 від 22.04.1997 року
Ленінської районної ради у місті Луганську.
Мета організації - соціальний та правовий захист дітей та молоді, надання їм
юридичної та адресної соціальної допомоги.
Основні напрямки діяльності: просвіта підлітків по основним законодавчим
питанням, правам дитини, здоровому способу життя; профілактика правопорушень,
припинення негативних проявів та зниження конфліктних ситуацій в підлітковому
середовищі; реалізація принципу „Дитині – сім’я”, впровадження концепції реформування
інтернатних закладів; розвиток волонтерського руху; захист дітей від жорстокого
поводження з ними; надання адресної допомоги дітям та сім'ям, які потрапили в скрутне
життєве становище.
У Фонді працює висококваліфікована команда фахівців, яка віддана роботі та прагне
змінити конкретну дитячу долю на краще. За час існування Фонду 11 проектів були
підтримані донорськими організаціями. За 7 років проведено 4 благодійних концерти:
„Дзвони тривоги нашої”, „Діти – майбутнє України”, „Усе починається з любові...”, „Світ
створений для дітей”. Фондом надається адресна матеріальна допомога (за три останні
роки її кількість збільшилась у 3 рази, і у 2004 році її отримали близько 800 осіб).
Збільшилися та набувають систематичного характеру виїзди в навчальні заклади, притулки,
інтернати та робота в них (станом на 2004 рік – близько 200 виїздів).
Випуск методичних посібників та кількісне охоплення ними навчальних закладів
Луганського регіону, структур державної влади, бібліотек станом на 2004 рік складає 10
видань загальним накладом близько 20000 примірників. Діяльність Фонду висвітлюється в
місцевій, обласній, українській пресі, на телебаченні та радіо. Починаючи з 2003 року,
Фонд почав робити перші кроки по створенню інформаційно-просвітницької газети для
підлітків та їх батьків, де друкується цікава та корисна інформація.

17. “Україна - дітям”: Національний фонд соціального захисту матерів та
дітей
<http://www.ukraine-children.org.ua/>(2006, жовт., 25)
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Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"
утворено 20 листопада 1996 року Указом Президента України за ініціативи державних і
громадських організацій.
Фонд реалізує такі довгострокові програми, як от: "Здоров'я дітей", "Шляхами
добра", "Обдаровані діти"; масштабні проекти - "Дитяче харчування", "Слухові
апарати", "Оздоровлення дітей-сиріт, інвалідів, дітей з малозабезпечених багатодітних
сімей", "Раннє виявлення та лікування захворювань щитовидної залози у дітей",
"Матеріальна допомога дітям-сиротам, інвалідам та дітям з малозабезпечених
багатодітних сімей, а також дитячим інтернатним закладам".
Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" реалізує
низку програм і проектів, які спрямовані на вирішення актуальних питань щодо
покращення соціального стану та здоров'я дітей в Україні, всебічного розвитку
інтелектуальних, фізичних, творчих здібностей підростаючого покоління.
Розділи сайта: Новини. Про Фонд. Наша мета. Структура фонду. Гостева книга.
Контакти.

18. Міністерство праці та соціальної політики України
<http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index>(2006, жовт., 25)
Рубрики: Міністерство. Діяльність. Прес-служба. Фонди соціального
страхування. Нормативна база. Державна регуляторна політика Міністерства.
Громадська приймальня. Громадські організації. Каталог послуг. Проект
удосконалення системи соціальної допомоги. Підписка. Архів документів. Зворотній
зв’язок.

19. Екологія та соціальний захист: Громадська організація
<http://www.esz.org.ua/>(2006, жовт., 25)
Основні розділи: Громадська організація. Духовна спадщина. Культурнопросвітницький центр. Політична партія. Реклама. Видавництво. Консультації юриста.
Законодавство. Інформаційна. Наші осередки. Наші програми і проекти. Форум. Факти
і статистика. Публікації. Корисна інформація. Контакт. Фотогалерея.
Проекти по соціальному захисту: «Дитячий будинок «Перлина»
Головними завданнями дитячого будинку є:
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• створення найсприятливіших умов, максимально наближених до домашніх для

організації життя і розвитку дітей, оточення кожного вихованця турботою і увагою;
• надання допомоги вихованцям для своєчасного отримання необхідної освіти,
підготовки до самостійного життя, вибору професії і праці;
• розвиток особистості, індивідуальних здібностей, громадського становлення,
забезпечення соціального майбутнього, оздоровлення кожної дитини.
Основні завдання громадської організації: Вирішення екологічних проблем.
Соціальний захист населення.
20. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Збірник наукових статей
<http://www.socwd.uzhgorod.ua/Index_M.html>(2006, жовт., 25)
В електронному вигляді. Розглядаються психолого-педагогічні, правові,
соціологічні, медичні аспекти. У збірнику опубліковано статті науковців 5 вузів
України: УжНУ, ХДПУ, ТДПУ.
Основні розділи: Збірник. Про збірник. Зміст. Коментар. Web-сторінки.
Консорціум. УжНУ. Часопис.

21. Надія: Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей-інвалідів
<http://www.drohobych.net/nadija/>(2006, жовт., 26)
Це свого роду Центр реабілітації та соціального захисту для 780 дітей-інвалідів
всіх видів захворювань віком до 18-ти років Дрогобицького регіону. На базі товариства
“Надія” проводиться медична, культурно-мистецька, спортивна, просвітницька і
релігійно-естетична реабілітація.
22. Державна служба зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index>(2006, жовт., 26)
Державна служба зайнятості України створена в грудні 1990 року. За цей час
відбулася трансформація системи соціального забезпечення від безробіття у систему
загальнообов’язкового державного соціального страхування від безробіття. Основна
діяльність на ринку праці: сучасні методи інформування населення про попит і
пропозицію робочої сили та реальні інвестиції в людський капітал, збільшення обсягів
та рівня зайнятості серед економічно активного населення. Надання дотацій для
працевлаштування безробітних, у т.ч. з числа осіб, неконкурентоспроможних на ринку
праці; організація профнавчання, підвищення кваліфікації необхідних спеціалістів, у
т.ч. на робочих місцях; допомога в організації оплачуваних громадських і сезонних
робіт тощо.
Основні розділи сайта: Робота. Прес-центр. Загальні відомості. Діяльність.
Соціальні послуги роботодавцям. Конкурс "Кращий роботодавець року". Соціальні
послуги населенню. Звернення громадян. Правова бібліотека. Консультації. Новітні
технології. Міжнародне співробітництво. Глобальні соціальні проблеми. Корисні вебджерела. Консультаційний центр. Гостьова книга. Фотогалереї. Електронний каталог.
Підписка.
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23. “Асоціація молодих інвалідів”: Всеукраїнська молодіжна громадська
організація
<http://molodi.aik.ua/index.php>(2006, жовт., 26)
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ
ІНВАЛІДІВ» (далі за текстом - громадська організація) є об'єднанням громадян віком
від 14 до 28 років, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації
молодими інвалідами своїх прав і свобод.
Завданнями громадської організації є:
¾
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та
міжнародних програм, що спрямовані на розвиток молодіжного руху інвалідів;
¾
підвищення соціальної активності молодих інвалідів в суспільстві та державі;
¾
боротьба з соціальною відчуженістю молодих інвалідів;
¾
сприяння у наданні інформаційної, правової, медичної, матеріальної, фінансової та
технічної допомоги, а також різноманітних послуг своїм членам;
¾
сприяння психічному, інтелектуальному, моральному та духовному розвитку своїх
членів;
¾
підтримка своїх місцевих осередків;
¾
постійна або тимчасова співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади,
громадськими об'єднаннями, організаціями, установами, а також підприємствами незалежно
від форм власності у поширенні молодіжного руху інвалідів;
¾
розробка та внесення пропозицій до органів державної влади та управління по
вдосконаленню законодавства в галузі розвитку молоді;
¾
сприяння створенню та розвитку видавничої справи, засобів масової інформації з метою
поширення своїх ідей та прагнень;
¾
організація та проведення масових громадських та благодійних заходів;
¾
співпраця, співробітництво та обмін досвідом з міжнародними, іноземними,
українськими установами, організаціями та підприємствами;
¾
пропаганда, популяризація та розповсюдження інформації про свою діяльність, ідеї і
прагнення;
¾
сприяння дослідницькій та освітній діяльності для молодих інвалідів.

24. Київський міський центр соціальних проектів
<http://socialprojects.org.ua/>(2006, жовт., 26)
Конкурс соціальних проектів - комплекс заходів організаційно-правового
характеру, спрямованих на розв'язання соціальної проблеми в м. Києві, які
здійснюються неприбутковими недержавними організаціями за рахунок коштів
бюджетних і позабюджетних джерел фінансування та залучених коштів. При цьому
розв'язання соціальних проблем здійснюється, як правило, за допомогою цільових
соціальних програм (соціальних проектів), а виконавець соціального проекту
визначається на конкурсній основі.
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Мета соціального проекту - задоволення соціальних потреб цільової соціальної
групи шляхом розв'язання соціальної проблеми (комплексу соціальних проблем).
Розділи сайта: Головна. Положення про конкурс. Аплікаційна форма. Як подати
проект. Організатори конкурсу. Координатор конкурсу. Матеріали першого конкурсу
соціальних проектів. Семінар. Переможці другого конкурсу соціальних проектів.
Мережа неурядових організацій соціальної сфери. Бібліотека. Корисні лінки. Карта
сайту.

25. Соціопростір Херсонщини
<http://www.socioprostir.org.ua/>(2006, жовт., 26)
Мета проекту – розширення можливостей територіальних громад Херсонської
області в подоланні соціальних проблем жінок, молоді та дітей, в наданні якісних
соціальних послуг цим категоріям населення через створення сприятливих умов для
соціального партнерства; покращення фахових стандартів місцевих НУО в наданні
соціальних послуг та привнесення в громади сучасних технологій соціальної роботи.
Розділи сайта: Головна сторінка. Сторінки. Новини. Опитування. Пошук.
Приватний кабінет. Книга відвідувачів. Форум. Зворотній зв’язок.
26.
“Велика
сім’я”:
Благодійне
товариство
взаємодопомоги
багатодітним сім’ям
<http://www.bigfamil.kiev.ua/index.htm>(2006, жовт., 26)
Основна діяльність: Захист в органах влади, а також у
суді житлово-майнових та громадянських прав дітей, жінок та
багатодітних сімей. Благодійні консультації юриста, лікаря,
психолога. Семінари та консультації для молодої сім'ї "Таємниці щасливого шлюбу".
Семінари для жінок "Серце будує дім". Контроль за неблагополучними сім'ями,
всебічна допомога дітям та їх батькам, які потрапили в скрутне становище. Гуманітарна
та благодійна допомоги дітям та малозабезпеченим сім'ям (у тому числі ліками).
Допомога зверненнями для вступу в університети, курси тощо з безкоштовним
навчанням.
Головною метою „Великої сім'ї” є захист дитинства та допомога багатодітним і
малозабезпеченим сім`ям у забезпеченні права кожної дитини народитися здоровою,
вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно
захищеною.
27. Благодійний фонд "Турбота"
<http://www.turbota.com.ua/main.html>(2006, жовт., 26)
Благодійний фонд "Турбота" заснований у березні 2001
року.
Благодійність здійснюється у вигляді разової або
систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги, а
також підтримки конкретних цільових програм, благодійних
заходів, передбачених чинним законодавством України.
Основними напрямами діяльності є:
− Поліпшення становища малозабезпечених, безробітних, інвалідів;
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− Допомога тим, хто постраждав від стихійного лиха, нещасних випадків,
катастроф;
− Медична допомога інвалідам, одиноким, людям похилого віку;
− Захист материнства та дитинства, допомога багатодітним та малозабезпеченим
сім'ям;
− Розвиток культури, збереження культурної, історичної спадщини;
− Розвиток освіти і науки, надання допомоги вчителям, вченим, студентам,
учням;
− Надання допомоги талановитій творчій молоді.
28. Інва.net LEAP-PLUS
<http://www.libr.rv.ua/?content=project&id=3>(2006, жовт., 26)
На сайті Рівненської державної обласної бібліотеки у розділі
Проекти, зокрема Інва.net LEAP-PLUS, представлені інформаційні
ресурси з питань консультування, спортивної діяльності та
навчальних закладів для інвалідів; представлена їхня творчість та корисна інформація
по актуальних питаннях. Надається також можливість ознайомлення з електронною
версією інформаційного бюлетеня Інва.net.

Регіональні та міські
центри зайнятості

29. Вінницький регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/vin/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
30. Волинський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/vol/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
31. Дніпропетровський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/dnp/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
32. Донецький регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/don/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
33. Житомирський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/zhy/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
34. Запорізький регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/zap/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
35. Івано-Франківський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/ifr/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
36. Київський міський центр зайнятості
<http://www.kmcz.org.ua/php/index.html>(2006, жовт., 27)
Основні розділи: Головна. Законодавство. Структура КМЦЗ. Послуги. Пошук
вакансій. Пошук працівників.
37. Київський регіональний центр зайнятості
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<http://www.dcz.gov.ua/kir/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
38. Кіровоградський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/kid/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
39. Кримський республіканський центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/cri/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
40. Луганський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/lug/control/>(2006, жовт., 27)
41. Львівський міський центр зайнятості
<http://www.rec.lviv.ua/newrec/>(2006, жовт., 27)
Розділи: Головна сторінка. Про нас. Законодавча база. Актуальні вакансії РІЦУ.
Запрошують на роботу. Тренінг клуб. Молодіжна біржа праці. Профнавчання. Сторінка
підприємця. Робота в Інтернеті. Інформаційний вісник Львівського обласного центру
зайнятості “Шанс”. Організації з працевлаштування.
42. Львівський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/lviv/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
43. Миколаївський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/mik/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
44. Одеський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/ode/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
45. Полтавський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/pol/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
46. Рівненський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/rov/control/uk/>(2006, жовт., 27)
47. Місто Севастополь. Регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/sev/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
48. Сумський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/sum/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
49. Тернопільський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/ter/control>(2006. жовт., 27)
50. Харківський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/kha/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
51. Херсонський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/khe/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
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52. Хмельницький регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/khm/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
53. Чернівецький регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/chn/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
54. Чернігівський регіональний центр зайнятості
<http://www.dcz.gov.ua/chg/control/uk/index>(2006, жовт., 27)
Основні розділи сайтів регіональних центрів зайнятості: Консультації. Пошук
вакансій. Пошук працівників. Анонси подій. Прес-центр. Державна служба зайнятості
України. Соціальні послуги. Нові технології. Наші координати. Всеукраїнський
конкурс на звання “Кращий роботодавець року”. Сторінки історії. Реалізація ґендерної
політики. Міжнародне співробітництво. Правова бібліотека. Гостьова книга.
Електронний каталог. Фотогалереї. Консультаційний центр. Статистика відвідувань.
55. Генеза соціальної роботи в Україні
<http://www.ipe.poltava.ua/pm/34/demianenko.htm>(2006, жовт., 30)
У статті Дем’яненка Н.М. розглядається досвід соціальної роботи в Україні від
початку її становлення (княжі часи) до ХІХ ст. з метою актуалізації і використання в
сучасних умовах.
56. Теория социальной работы
<http://testlab.kiev.ua/PUBLICAT/PED/ROMM/index.htm>(2006, жовт., 30)
Навчальний посібник по теорії соціальної роботи в електронному вигляді. Автори
– Ромм М.В., Ромм Т.А.
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