
 
Рекомендації 

ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності фахівців 

соціальної сфери: територіальні та історичні виміри взаємодії», яка відбулася 
13 – 14 травня 2021 року в онлайн-форматі 

 
Щороку в Україні відзначається День науки як символ опанування світу 

з метою його пізнання та розвитку цивілізації. Сьогодні неабиякого значення 
набувають науки соціогуманітарного напряму, зокрема, психологія, 
педагогіка, соціальна робота, реабілітація та інші напрями досліджень, що 
вивчають особливості побудови взаємодії між людьми. Синтез теоретичних 
напрацювань та практик упровадження ідей у повсякденне життя сприяє 
розвитку самосвідомості учасників процесу соціальної взаємодії. 
Гуманістичний характер професій соціальної сфери передбачає дбайливе 
ставлення до потреб населення та окремих категорій громадян, що опинились 
у скрутних життєвих обставинах та потребують уваги зі сторони фахівців. 
Формування професійної ідентичності  спеціалістів соціальної сфери 
передбачає науковий аналіз світових тенденцій надання допомоги населенню, 
пошуку ефективних методів впливу та розвитку власної спроможності 
громадян долати перепони, які виникають у житті.  

Учасники конференції зазначають, що проблема взаємодії між 
психологами, соціальними  працівниками, реабілітологами та соціальними 
педагогами, а також між фахівцями та тими, на кого спрямована їхня 
діяльність, в контексті сучасних цивілізаційних процесів, пов’язаних з 
ситуацією пандемії Covid-19, набуває особливої актуальності як у 
теоретичному, так і в практичному контекстах.  Вміння фахівців конгруентно 
відповідати на виклики сьогодення серед іншого базується на історичних та 
територіальних вимірах соціального досвіду попередніх поколінь населення. 
Історичний характер досвіду долання складних соціальних ситуацій стає в 
нагоді теперішнім поколінням. Також слід зауважити, що світовий досвід 
пандемічних заходів спонукає до пошуку нових форм роботи, зокрема в 
онлайн-форматі. А все це вимагає від фахівців соціальної сфери трансформації 
власних професійних навичок, набуття досвіду використання сучасних 
технологій взаємодії, опанування новітніх дистанційних форм роботи та 
водночас указує на необхідність модернізації методологічної бази професійної 
діяльності в соціальній сфері.  

 Учасники конференції під час закриття конференції наголосили, що 
професійна діяльність працівників соціальної сфери потребує підтримки зі 



сторони держави, зокрема у зміні змісту нормативно-правових документів, що 
регламентують роботу фахівців у певних сферах їхньої діяльності 
(дистанційний та онлайн-формати роботи, трудові відносини в нових умовах 
роботи, адекватна оплата праці фахівців тощо).  

Важливими питаннями успішності професійної ефективності фахівців 
учасниками конференції названі такі пропозиції:  

- Створення ефективної системи обліку роботи фахівців соціальної 
сфери, моніторингу її якості; 

- Розроблення організаційно-методичних засад удосконалення 
формату роботи фахівців соціальної сфери з метою розвитку їхніх 
професійних навичок; 

- Обґрунтування змісту та етапів науково-методичного супроводу 
процесу підвищення поінформованості спеціалістів стосовно 
новітніх форм організації взаємодії в онлайн-просторі; 

- Організація семінарів та вебінарів для навчання фахівців з 
використання сучасних інтернет-платформ; 

- Сприяння мотиваційній політиці державних інституцій з підготовки 
та підвищення кваліфікації спеціалістів соціальної сфери, зокрема у 
царині технологізації професійної діяльності з метою забезпечення 
доступності соціальних послуг широкому колу населення. 

Учасники конференції також зазначили, що суттєвими надбаннями 
фахової ідентифікації спеціалістів соціальної сфери є: 

- Об’єднання зусиль фахівців соціальної сфери у пошуку дієвих 
методів роботи з метою удосконалення процесу надання соціальних 
послуг; 

- Створення сприятливих умов дослідницької роботи студентів та 
викладачів соціальних дисциплін; 

- Розвиток у майбутніх фахівців вміння використовувати на практиці 
отримані теоретичні знання; 

- Формування у фахівців та студентів означених спеціальностей 
здатності до самоосвіти та удосконалення своєї професійної 
компетентності впродовж усього періоду їхньої практичної 
діяльності; 

- Впровадження у діяльність працівників соціальної сфери та процес 
підготовки майбутніх фахівців отриманий під час конференції 
досвід; 

- Розповсюдження та популяризація інноваційних методів роботи,  
запропонованих спікерами конференції на майстер-класах; 



- Розширення географії учасників конференції з метою впровадження 
отриманих результатів у суспільну практику. 

Учасниками конференції одностайно запропоновано визнати роботу ІХ 
конференції задовільною та корисною задля консолідації професійної 
спільноти працівників соціальної сфери, удосконалення рівня їхньої 
підготовки і самореалізації спеціалістів, а також підтримки соціальної 
політики держави. Учасники конференції констатують необхідність уже зараз 
розпочати підготовку Ювілейної Х конференції.  

 
Учасники науково-практичної конференції вважають проведену роботу 

плідною і сподіваються на успішне виконання поставлених завдань. 
 
Рекомендації прийнято одностайно учасниками ІX Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні 
особливості професійної діяльності фахівців соціальної сфери: територіальні 
та історичні виміри взаємодії», Україна, Київ-Мелітополь, 13-14 травня 2021 
року. 
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