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Кінець ХХ і перша чверть ХХІ століття демонструє повну хибність міфу про 
антагонізм релігії і науки. Сучасна цивілізація інформаційного суспільства не 
тільки не призводить до зменшення релігійної свідомості, а й відображає підйом і 
навіть ренесанс релігійного світогляду в науково філософській сфері досліджень.   

Заслухавши і обговоривши доповіді, представлені на конференції, її 
учасники схвалили наступні рекомендації: 

1. Поняття соціального служіння слід розрізняти з поняттям соціальної 
роботи (причому робити це не за наявністю або відсутністю релігійного характеру 
соціально значущого діяння – служіння або роботи). 

2. У розробці напрямів соціального та економічного розвитку України 
необхідно врахувати реалії, тенденції та парадигми національного розвитку 
державного регулювання благодійності й меценатства. Основою суспільного 
розвитку в багатьох країнах все більше стають знання та спроможність їх 
генерувати, навчання та інновації, що приводять до трансформації в суспільство 
нового типу – відкрите інноваційне суспільство. 

3. Розвиток інноваційного лідерства в Україні необхідно розглядати в 
контексті визнання і підтримки державної служби на рівні 
конкурентоспроможного інституту, здатного привернути та утримати найкращі 
кадри, найбільш кваліфікованих і високоморальних фахівців. Така концепція 
зумовлює і основні підходи до управління людськими ресурсами на державній 
службі, які мають сприяти забезпеченню успіху в реалізації тактичних і 
стратегічних цілей, забезпечувати належне врядування та соціальну орієнтованість 
системи державного управління 

4. Особливу увагу необхідно приділити дітям з особливими освітніми 
потребами: 

- тяжкохворі дітки, не охоплені жодним навчальним закладом, не мають 
сидіти разом з мамами в 4-х стінах своєї квартири, адже вже давно не існує терміну 
«ненавчанні (російською необучаемые) діти». Їхнє право на освіту та реабілітацію 
повинно бути реалізоване шляхом створення навчально-реабілітаційних центрів 
(НРЦ);  

– дітки з вадами фізичного та/або розумового розвитку, які перебувають на 
індивідуальній формі навчання, також не можуть вважатись соціалізованими лише 
тому, що 3-4 рази на тиждень до них додому приходять вчителі. Їхнє навчання має 
бути поєднане з реабілітацією та спілкуванням з однолітками в одній установі, 
тому що всього цього вони потребують щодня, і юридичне підґрунтя для цього є;  

– якщо особливими дітками ще намагаються опікуватись, то молодь з 
інвалідністю у нас взагалі залишається сам на сам зі своїми проблемами. Зважаючи 
на те, на якому рівні зараз у нас соціалізація наших янголят, я думаю, всім стає 
зрозуміло, що, коли вони дорослішають, їхнє життя не стає кращим, воно тільки 
ускладнюється. Тому в кожному регіоні мають бути центри, які поєднали б у собі 



професійну орієнтацію, фізичну реабілітацію, творчі заняття та відділення денного 
перебування для людей з інвалідністю, які й після 18 років у розумовому розвитку 
залишаються дітьми.     

- арт-терапевтичні технології допомагають оптимізувати соціальні відносини, 
формують втрачені соціальні навички. Засоби мистецтва позитивно впливають на 
психічне і соціальне здоров’я осіб із психофізичними особливостями, а також 
створюють умови для їхньої оптимальної реадаптації та інтеграції у соціум.  

5. Створення умов медикопсихологічної реабілітації ветеранів війни, 
сприяння взаємодії, самоорганізації ветеранів війни всіх категорій для створення 
якісних і доступних умов медичної та психологічної реабілітації. 

6. Існує необхідність створення в нашому місті повноцінної навчальної 
програми, спрямованої на підготовку молодих людей до сімейного життя, та її 
включення в навчальний процес. Для чого необхідна комплексна робота 
спеціалістів різних галузей знань. 


