
 
 
 
Перелік публікацій у рамках компонента 2 „Розвиток потенціалу” 

 
 

З метою поширення досвіду та напрацювань УФСІ опубліковано та поширено 
10 збірок методичних матеріалів та документів стосовно інновацій у секторі соціальних 
послуг: 

1. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних 
інвестицій. Том 1/ За ред. Н.В. Кабаченко. – К. – ЗАТ „ВІПОЛ”, 2006. – 320 с. (наклад 
2000); 

2. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних 
інвестицій. Том 2/ За ред. Н.М. Шкуратової. – К:  – 2007. – 159 с. (наклад 1500); 

3. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних 
інвестицій. Том 3/ За ред. Н.М. Шкуратової. – К: ТОВ „ЛДЛ” – 2007. – 320 с. 
(наклад 2000); 

4. Управління якістю соціальних послуг: теорія і практика. Досвід мікропроектів 
УФСІ з інноваційних соціальних послуг (наклад 2000); 

5. Стандарти соціальних послуг: Збірка проектів документів. – Кн.1 / Під ред. 
Сідєльнік Л.Л. – К.: Український фонд соціальних інвестицій, 2007. -  (наклад 1500); 

6. Стандарти соціальних послуг: Збірка проектів документів. – Кн.2 / Під ред. 
Сідєльнік Л.Л. – К.: ТОВ „ЛДЛ”, 2007. - (наклад 1915); 

7. Оцінювання потреб клієнтів соціальних служб: методичні рекомендації для 
закладів та установ, що працюють із вразливими групами населення (Авт. кол.: 
Бондаренко Н.Б., Буднік О.В., Дума Л.П. та ін.: За ред. Сідєльнік Л.Л.). - К. – ЛДЛ. – 2007. 
- 208 с.  (наклад 2250); 

8. Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими 
потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання/ Авт. кол.: 
О.О.Савченко, Г.В. Кукуруза, Ю.М. Швалб та ін.; упоряд. Л.Л. Сідєльнік. - К. – ЛДЛ. – 
2007. - 256 с. (наклад 1760); 

9. Раннє втручання. Моделі соціальних послуг та документація/ Авт. кол.: 
Д.Р. Ахмеджанова, В.С. Довбня, Л.П. Дума та ін.: Упоряд. Сідєльнік Л.Л. – К.6 ТОВ 
„ЛДЛ”.- 2007. – 200 с. (наклад 1500); 

10. Проект концепції (моделі) системи моніторингу та оцінювання сектору 
соціальних послуг/ За редакцією Макарової О.В. - Умань, СПД Сочинський, 2008.- 148 с. 
(наклад 120). 
 

У період 2006-2008 рр. було проведено більше 50 заходів: семінари, тренінги, 
конференції, засідання за круглим столом. Збірки було розповсюджено серед учасників 
цих заходів (представників міністерств, місцевих органів влади та самоврядування, 
керівників державних та недержавних організацій – надавачів соціальних послуг, 
науковців, викладачів, експертів, соціальних працівників).  

Збірки були також розповсюджені серед членів Міжвідомчої робочої групи з 
реалізації Закону України „Про соціальні послуги”, Харківської та Хмельницької 
обласних дорадчих експертних груп, серед організацій-надавачів соціальних послуг, з 
якими співпрацює УФСІ. 

Збірки надіслано до бібліотек, навчальних закладів, що готують спеціалістів 
соціальної сфери, наукових установ, державних організацій системи соціального захисту 
та по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю, недержавних організацій, у тому числі 
всеукраїнських.  
 



 
Перелік організацій, серед яких було розповсюджено літературу, 
що вийшла в рамках проекту „Фонд соціальних інвестицій” 

 
1. Обласні управління праці та соціального захисту населення 
2. Мережа територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та 

одиноких непрацездатних громадян 
3. Постійно діючі курси підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи 

Мінпраці 
4. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді Міністерства України у 

справах сім’ї, молоді та спорту 
5. Регіональні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (обласні, районні, 

міські та районні в м. Києві) 
6. Українська асоціація корекційних педагогів 
7. Інститут корекційної педагогіки та психології при НПУ ім. М.П.Драгоманова 
8. Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці  
9. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 

АПН України 
10. Міжрегіональна академія управління персоналом, кафедра соціальної психології 
11. Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”, його філіали та 

бібліотека 
12. Національний університет „Києво-Могилянська Академія”, Школа соціальної 

роботи ім. В.І. Полтавця 
13. Університет „Львівська політехніка” 
14. Регіональний інститут державного управління при Президенті України 
15. Барська районна бібліотека Вінницької області 
16. ГО „Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери „СОЦІУМ-ХХІ” 
17. Київський регіональний ресурсний центр з питань ВІЛ/СНІД 
18. ВБВ „Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” 
19. Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс з центром реабілітації 

слабкозорих дітей 
20. Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків „Аюрведа” 
21. Навчально-реабілітаційний центр „Джерело”, м. Львів 
22. Представництво інтернаціонального союзу Німеччини в Україні (ІВ) 
23. БО „Соціальна служба „Віфанія” 
24. Асоціація дітей-інвалідів „Подснежник”, м. Б.-Дністровськ 
25. Херсонський обласний центр „Чоловіки проти насильства” 
 

 
 


