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Школи передового досвіду «Школа соціальних знань» 

за 2020 р. 

«Школа соціальних знань»  – спільний освітньо-просвітницький проект 

Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 

та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини - 

має за мету підвищення ефективності надання соціальних послуг, 

забезпечення висококваліфікованого соціального захисту та підтримки 

малозахищених верств населення, впровадження інноваційних технологій 

якісної підготовки фахівців соціальної роботи, створення системи 

комплексної взаємодії відповідних спеціалістів для організації соціального 

обслуговування задля підвищення якості життя людей, що опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Серед ключових завдань Школи передового досвіду «Школа 

соціальних знань» можна відлити: 

 Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців соціальної 

сфери, які здобувають освіту на факультеті соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини за напрямами «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та 

«Практична психологія» (п. 2.2 Положення про діяльність школи передового 

досвіду «школа соціальних знань» управління праці та соціального захисту 

населення уманської міської ради та уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини); 

 Впровадження передового досвіду, накопиченого у галузі 

соціальної роботи як на теоретичному, так і на практичному рівні, шляхом 

запрошення до читання лекційних занять провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених, видатних практиків соціальної сфери, психологів, 

юристів, представників державної влади та громадських організацій тощо 

(п. 2.4 Положення про діяльність школи передового досвіду «школа 

соціальних знань» управління праці та соціального захисту населення 



уманської міської ради та уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини). 

За звітний період відбулися: 

– участь у науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми 

фахівців соціальної сфери (на базі кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи); 

– засідання ІХ науково-методичному семінарі ««Права дитини: від 

витоків до сьогодення» (на базі кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи); 

– проведення тематичних просвітницьких лекції та заходів зі 

студентами (лекції: «Протидія насильству в сім’ї», «Причини звернення до 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги», «Правила 

призначень і виплат стипендій», «Навчання у закладі вищої освіти», «Вибір 

дисциплін вільного циклу); 

– проведення VІІ on-line Фестивалю творчості «Рівні між собою ми, 

будемо разом Я і Ти»; 

– зустріч з начальником Управління праці та соціального захисту 

населення Уманської міської ради Кучер Галиною Михайлівною; 

– зустріч з начальником відділу у справах молоді Уманської 

міської влади Вдовиченко Наталією Вікторівною; 

– зустрічі з фахівцями Уманського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ройтенко Яною Борисівною та 

Сіньковською Вікторією Олександрівною. 

Протягом звітного періоду відвідувалися засідання на базі Управління 

праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. 

 


