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КРАЩІ ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Шановні читачі та автори! 
 

Пропонуємо для читачів журналу рубрику «Кращі практики соціальної роботи», 
що висвітлює цікаві події, важливі досягнення, унікальний досвід життєдіяльності як 
закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку майбутніх соціальних працівників, 
так і закладів соціальної сфери, які надають соціальні послуги в громаді.  

Така рубрика – це платформа для презентації інноваційних форм соціальної 
освіти та кращих практик соціальної підтримки вразливих категорій населення, для 
обміну досвіду між науковцями та фахівцями у цій сфері, для публічного визнання 
досягнень та заохочення до подальших напрацювань у напрямі розробки та 
впровадження дієвих технологій забезпечення соціального добробуту громадян в 
Україні. 

Шановні колеги, запрошуємо до співпраці! Чекаємо на ваші матеріали – практичні 
втілення креативних ідей та думок, які сприяють подальшому розвитку України як 
соціально орієнтованої держави. 

У поточному випуску в рубриці «Кращі практики соціальної роботи» вміщено 
матеріали, що висвітлюють досвід міста Умань, Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини стосовно цікавих форм освітньо-виховної діяльності у 
процесі підготовки майбутніх соціальних працівників та Управління праці та 
соціального захисту населення Уманської міської ради щодо соціальної роботи з дітьми 
та молоддю в громаді. 

 
 

Редакційна колегія 

журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» 
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Коляда Н.М.,  
Кравченко О.О.,  

Чупіна К.О. 
V Молодіжний фестиваль соціально-

психологічної драми «Почуй! Побач!» 
Факультет соціальної та психологічної 

освіти, «Клініка Дружня до Молоді» та 
Студентська соціально-психологічна служба 
виступили організаторами V молодіжного 
фестивалю соціально-психологічної драми 
«Почуй! Побач!». 

 

 
 
Фестиваль започатковано й прово-

диться з метою залучення учнівської та сту-
дентської молоді до пошуку нових шляхів 
вирішення актуальних соціальних проблем 
сьогодення. 

 

 
 
Цього року у фестивалі взяли участь 

такі колективи:  
‒ «Веселкова палітра» Навчально-

виховного комплексу №24 «Дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітній 
начальний заклад І ступеня» з виставою 
«Подорож у країну Вседозволеності»; 

‒ «Колейдоскоп» Уманської загаль-
ноосвітньої школи І‒ІІІ ст. №14 з виставою 
«Права дітей у сучасному світі»; 

‒ «Фенікс» Уманського державного пе-
дагогічного університету ім. Павла Тичини з 
виставою «Я маю право»; 

‒ «Новий крок» Уманської загаль-
ноосвітньої школи І‒ІІІ ст. №14 з виставою 
«Хвилина на самотність»; 

‒ «Гармонія» Уманської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ст. №11 ім. М.П.Бажана 
з виставою «Мій шлях до щастя»; 

‒ «Відкриті серця» Уманського гу-
манітарно-педагогічного коледжу ім. 
Т.Г. Шевченка з виставою «Повір у себе». 

Виступи колективів підпорядковува-
лися темі «Захист прав людини». У невели-
ких театральних постановках, вокально-
хореографічних композиціях учасники по-
рушували важливі питання життєвого вибо-
ру, моральної стійкості, порушення та захис-
ту прав людини.  

 

 
 

Коляда Н.М.,  
Кравченко О.О.,  
Войтовська А.І. 

ІІ студентський конкурс соціальних 
проектів «Подорожуємо без бар’єрів» 

Вже традицією стало проведення Цент-
ром соціально-освітньої інтеграції та інклю-
зивного реабілітаційно-соціального туризму 
Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини студентсько-
го конкурсу соціальних проектів «Подоро-
жуємо без бар’єрів».  

 

 
 
В 2017 році більше 14 груп з різних 

курсів факультету соціальної та психологіч-
ної освіти взяли участь у розробці проектів 
для осіб з різними нозологіями. Учасники 
поєднали і соціально-психологічну реабілі-
тацію і рекреацію, і туризм у своїх наукових 
роботах. А вже у 2018 році було 18 бажаючих 
груп взяти участь. 
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Серед усіх заявок комісією було виді-

лена проектна пропозиція 11 групи з роз-
робленим туром до культурної столиці 
України – Львову, яка і зайняла перше місце.  

Ми бажаємо їм не зупинятися на 
досягнутому і в майбутньому реалізувати 
свої проектні пропозиції, тим самим покра-
щивши рівень розвитку інклюзивного реа-
білітаційно-соціального туризму в Україні.  

 

 
 

Коляда Н.М.,  
Кравченко О.О.,  
Бондаренко Г.В. 

ІІІ фестиваль студентської творчості 
«Соціальний працівник майбутнього» 

23 травня 2018 р. відбувся ІІІ фестиваль сту-
дентської творчості «Соціальний працівник 
майбутнього», в рамках соціального проекту 
«Здійсни мрію дитини». 
 

 
 

 
 
 

Організаторами заходу є факультет со-
ціальної та психологічної освіти УДПУ імені 
Павла Тичини та Управління праці та 
соціального захисту населення Уманської 
міської ради. 

Фестиваль відбувся з метою виявлен-
ня, підтримки талановитої, обдарованої сту-
дентської молоді – майбутніх соціальних 
працівників. Основні завдання заходу – це 
підтримка дітей, сім’ї яких опинилися у важ-
кій життєвій ситуації; малозабезпечених; 
дітей з обмеженими можливостями, зокре-
ма, через реалізацію їх мрій, для 
самоствердження таких дітей.  

 

 
 
Це сприяло обміну надбаним досвідом 

студентів у сфері соціальної роботи та реалі-
зації творчих ініціатив підростаючого 
покоління. 

Студенти факультету соціальної та 
психологічної освіти доклала багато зусиль, 
аби діти максимально отримали відчуття 
радості спілкування, увагу та турботу, відчули 
свою важливість і необхідність у цьому світі. 
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Центр дозвілля та відпочинку для дітей 
шкільного віку «Барвограй 

Центр дозвілля та відпочинку для ді-
тей шкільного віку «Барвограй» – спіль-
ний проект Управління праці та соціального 
захисту населення Уманської міської ради та 
факультету соціальної та психологічної осві-
ти Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 

 

 
 
Діяльність Центру спрямована на 

створення необхідних умов для змістовного 
відпочинку, цікавого дозвілля, формування 
здорового способу життя, творчого і духов-
ного розвитку.  

Він працює в літній період протягом 
трьох табірних змін та охоплює дітей віком 
6-17 років. Особливість роботи центру поля-
гає в тому, що організація дозвілля дітей 
проводиться на території спортивних та 
ігрових майданчиків мікрорайонів міста, в 
скверах та парках. 

 

 
 
Студенти факультету – майбутні 

соціальні працівники у літній канікулярний 
період проходили волонтерську практику на 
базі Центру, що дало змогу не лише вдоско-
налити професійні мрії, а й з цікавістю про-
вести час і знайти нових юних друзів. 

 
 

Коляда Н.М.,  
Кравченко О.О.,  
Бондаренко Г.В. 

V фестиваль творчості  
«Рівні між собою ми. Будемо разом Я і Ти» 

з нагоди Міжнародного дня людей з 
інвалідністю 

5 грудня 2018 року на факультеті 
соціальної та психологічної освіти з нагоди 
Міжнародного дня людей з інвалідністю 
відбувся V фестиваль творчості «Рівні між 
собою ми. Будемо разом Я і Ти».  

 

 
 
Організаторами заходу виступили 

Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без 
бар’єрів» та Школа передового досвіду 
«Школа соціальних знань». 

У фестивалі взяли участь студенти фа-
культету, вихованці Центру соціальної  

реабілітації «Пролісок», учні шкіл 
м. Умань та Уманського району.  
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На святі були присутні батьки та вчи-
телі юних артистів. У знак подяки за неймо-
вірні зусилля при вихованні дітей студенти 
вручили невеликі дарунки, виконані влас-
норучно, та подарували їм танець. 

Незабутнім дійством став флеш-моб у 
виконанні студентів факультету соціальної та 
психологічної освіти та всіх учасників фестивалю. 

 

 
 
За доброю традицією фестивалю ма-

леньким артистам були вручені солодкі 
подарунки. 

Головна ідея фестивалю – кожний із 
нас талановитий і особливий по-своєму, всі 
ми рівні у своєму праві на життя -- в повній 
мірі була реалізована!  

 

 
 

Коляда Н.М.,  
Кравченко О.О.,  

Гончар І.Г. 
Приймальня святого Миколая 

Напередодні зимових свят людей 
об’єднує бажання зробити щасливішим того, 
хто потребує допомоги. Цього року факуль-
тет соціальної та психологічної освіти вирі-
шив продовжити традицію й знову допомог-
ти Святому Миколаю зібрати більше листів і 
здійснити деякі з бажань дітвори. Тому, на 
факультеті було оголошено «Тиждень доб-
ра». Для цього з 17 по 25 грудня працювала 
«Приймальня Святого Миколая», куди не-
байдужі люди могли приносити листи-
побажання та подаруночки (канцтовари) 
діткам, які потребують такої допомоги.  

 
 
Така форма благодійності вже стала 

доброю традицією для факультету, яка дає 
можливість кожному проявити доброту та 
милосердя, порадувати діток такими 
необхідними речами.  

 

 
 
Протягом роботи «Приймальні Святого 

Миколая» студентська молодь, викладачі 
університету, а також жителі міста Умань 
активно долучилися до збору благодійної 
допомоги. Зібрані одяг, солодощі, фрукти, 
іграшки, канцтовари уже знайшли своїх гос-
подарів, серед яких діти з Центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок».  

 

 
 

 


