
 
   

 
Контактна інформація Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу 

(0352) 475050*10139 

 

 
Опис освітньої компоненти 

Освітній компонент «Елементи дуальної освіти» призначений для адаптації 

здобувачів вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення до першого робочого 

місця, що відповідає їхній освітньо-професійній програмі та кваліфікації, підвищення їх 

мотивації до отримання кваліфікації, удосконалення практичної складової освітнього 

процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки, що забезпечує 

дотримання стандартів вищої освіти та підвищення якості підготовки кваліфікованих 

фахівців із урахуванням вимог ринку праці. 

 
Структура освітньої компоненти 

 
Другий курс спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” 

Години Тема Результати навчання Завдання 

3 семестр 

10 Планування та 

звітність у 

діяльності 

соціальних 

установ та 

організацій 

Вміти проводити аналіз етапів планування 

соціальної підтримки різних категорій 

населення. Використовувати сучасні 

методики і технології планування у 

діяльності соціальних установ та 

організацій.  

Аналізувати та складати різні форми 

звітності, які використовуються 

соціальними установами та організаціями у 

роботі 

Використання навиків роботи із 

технологіями соціального 

планування соціальних установ та 

організацій.  

Робота зі звітністю соціальних 

установ та організацій.  

Аналіз та складання кошторисів.  

10 Міжнародні 
соціальні 
стандарти  

Вміти на практиці використовувати основи 

міжнародної стандартизації у сфері 

соціальних послуг. Оцінювати реалізацію 

міжнародних соціальних стандартів щодо 

надання соціальних послуг на 

національному рівні в умовах сьогодення 

та особливості дії механізму їх 

імплементації. Демонструвати уміння 

Аналіз практики реалізації 

міжнародних соціальних 

стандартів у сфері соціальних 

послуг.  

Участь у роботі із надання 

соціальних послуг.  

Розробка індивідуального плану 

надання соціальних послуг 

Силабус освітньої компоненти 

Елементи дуальної освіти 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 23 Соціальна робота 
Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 
Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення» 

Рік навчання: ІІ Семестр: 3, 4 

Рік навчання: ІІІ Семестр: 5, 6 

Рік навчання: IV Семестр: 7 

Кількість кредитів: 6 Мова викладання: українська 



 
   

розробляти індивідуальний план надання 

соціальних послуг 

10 Моніторинг та 
оцінка якості 
соціальних послуг 

Вміти здійснювати моніторинг та 

внутрішню оцінку якості надання 

соціальних послуг. Виявляти готовність до 

підготовки звіту про проведення 

моніторингу та внутрішньої оцінки якості 

надання послуг 

Проведення моніторингу та 

внутрішньої оцінки якості надання 

соціальних послуг. 

Підготовка звіту про проведення 

моніторингу та внутрішньої оцінки 

якості надання послуг 

4 семестр 

10 Специфіка 

нарахування 

соціальних 

допомог у розрізі 

незахищених 

категорій 

населення 

Пояснювати методику індивідуальних 

обрахунків призначення субсидій, 

соціальної допомоги малозахищеним 

категоріям населення, допомоги сім’ям з 

дітьми, допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам.  

Вміти планувати та реалізовувати заходи з 

надання адресної соціальної допомоги, 

проводити розрахунки надання соціальних 

допомог 

Допомога в збиранні та обробці 

інформації стосовно категорій 

населення, яким здійснюється 

нарахування соціальних допомог. 

Використання на практиці 

прийомів та методики нарахування 

різних видів соціальних допомог 

10 
Бюджетне 

фінансування 

соціального 

захисту та оцінка 

його ефективності 

 

Пояснювати порядок здійснення 

бюджетного фінансування соціального 

захисту населення, перелік видаткових 

статей, які забезпечують фінансування 

соціального захисту у розрізі державного і 

місцевих бюджетів. 

Вміти на практиці розраховувати 

необхідний обсяг доходів для покриття 

видатків на соціальних захист і соціальне 

забезпечення. 

Виявляти готовність проводити моніторинг 

та оцінювання ефективності фінансування 

соціального захисту 

Робота із кошторисами установ 

(закладів) соціального захисту, 

допомога у розрахунку 

необхідного обсягу доходів для 

покриття видатків на соціальних 

захист і соціальне забезпечення. 

Аналіз розрахунку необхідного 

обсягу доходів громадян для 

покриття видатків на соціальний 

захист і соціальне забезпечення. 
Допомога у проведенні 
моніторингу та оцінювання 
ефективності фінансування 
соціального захисту 

10 Технології 

призначення 

житлових субсидій 

Вміти ідентифікувати житлову субсидію з-

поміж організаційно-правових форм 

соціального забезпечення населення. 

Пояснювати умови та порядок призначення 

житлових субсидій.  

 Виявляти готовність до роботи із 

програмно-технічним комплексом 

“Житлові субсидії” 

Освоєння програмно-технічного 

комплексу “Житлові субсидії”.  

Робота із питань субсидування 

населення, допомога в  

опрацюванні документації та 

призначенні субсидій. 

Залік 

 

Третій курс спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” 
Години Тема Результати навчання Завдання 

5 семестр 

10 Технології 

соціальної 

роботи 

Вміти аналізувати технології соціальної 

роботи з різними категоріями населення 

та проєктувати їх упровадження у 

професійну діяльність. 

Використовувати механізми  

технологізації як способу оптимізації 

соціально орієнтованого результату для 

досягнення успіху соціальної роботи та 

забезпечення ефективності реалізації 

завдань соціального захисту населення 

Участь у практичній реалізації 

технологій соціальної роботи. 

Здійснення діагностики в ході 

використання технологій соціальної 

роботи. 

Проєктування впровадження 

соціальних технологій у професійну 

діяльність  



 
   

10 Форми правового 

супроводу 

споживачів 

соціальних послуг 

Використовувати базові знання у сфері 

здійснення правового супроводу 

клієнтів соціальних служб. Здійснювати 

пошук, систематизацію та комплексний 

аналіз відповідних нормативно-

правових документів.  

Вміти використовувати у конкретних 

життєвих обставинах різні форми 

правового супроводу споживачів 

соціальних послуг 

Аналіз договорів у сфері надання 

соціальних послуг.  

Ідентифікація обставин, що виникають 

при здійсненні професійної діяльності у 

сфері надання соціальних послуг.  

Участь у здійсненні правового 

супроводу споживачів соціальних 

послуг 

10 Форми надання 
послуги 

соціальної 
профілактики та 

різновиди 

соціальної 
допомоги 

Розуміти наукові передумови 

уникнення соціально небажаних 

проблем в соціальному та особистому 

житті громадян держави. Вміти 

застосовувати різноманітні моделі 

соціальної профілактики у практиці 

соціальної роботи, організовувати 

соціально-профілактичні заходи, 

налагоджувати діяльність різних служб 

задля уникнення поширення соціальних 

проблем. 

Визначати види та умови надання 

соціальної допомоги населенню 

Участь у заходах із попередження 

негативної поведінки різних груп 

населення, організація, планування та 

здійснення соціально-профілактичних 

бесід. 

Допомога при проведенні тренінгових 

занять, розробці програми корекційних 

заходів 

 

 

6 семестр 

5 Порядок 

призначення 

соціальних 

допомог 

 

Застосовувати методику 

індивідуальних обрахунків адресної 

соціальної допомоги, субсидій, 

соціальної допомоги мало захищеним 

категоріям населення, допомоги по 

безробіттю 

Проведення індивідуальних обрахунків 

адресної соціальної допомоги, субсидій, 

соціальної допомоги мало захищеним 

категоріям населення, допомоги по 

безробіттю. 

Аналіз ефективності надання соціально-

економічної підтримки населення у 

рамках соціальної допомоги,  

спрямованої на забезпечення належної 

якості життя різних верств населення 

10 Моніторинг і оцінка 

планів надання 

соціальних допомог 

Застосовувати методи збору інформації 

для проведення моніторингу й оцінки 

ефективності надання соціальних 

допомог, соціальних послуг.  

Планувати та реалізовувати заходи з 

проведення моніторингу, аналізувати та 

оцінювати рівень матеріально-

економічного захисту різних категорій 

населення 

Аналіз планів надання соціальних 

допомог і послуг. 

Допомога у проведенні моніторингу та 

оцінювання якості надання соціальних 

послуг і допомог. Аналіз результатів 

проведення моніторингу та оцінки 

якості надання соціальних допомог. 

Підготовка звіту про проведення 

моніторингу. 

Розробка плану проведення 

моніторингу стану інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб в 

приймаючі територіальні громади 

15 Особливості 

організації 

соціального 

страхування в 

Україні  

Вміти пояснювати базові основи 

здійснення соціального страхування, 

вирізняти його роль та значення в 

системі соціального захисту населення. 

Аналізувати ефективність соціального 

страхування населення за видами. 

Розраховувати: розмір єдиного 

соціального внеску для різних груп 

платників; різні види пенсій; обсяг 

допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, по вагітності і 

пологах та допомоги на поховання; 

Аналіз практики соціального 

страхування населення за видами. 

Участь у соціальному страхуванні 

населення у розрізі його видів.  

Проведення розрахунків розміру 

єдиного соціального внеску для різних 

груп платників; різних видів пенсій; 

допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, по вагітності і 

пологах та допомоги на поховання; 

обсягу матеріального забезпечення у 

разі настання нещасних випадків на 



 
   

обсяг матеріального забезпечення у разі 

настання нещасних випадків на 

виробництві та професійних 

захворювань; розмір та тривалість 

виплати допомоги з безробіття 

застрахованим особам; пенсійні 

виплати із різних видів недержавних 

пенсійних фондів.  

Оцінювати ефективність програм 

медичного страхування та 

недержавного пенсійного страхування 

страхових компаній 

виробництві та професійних 

захворювань; розміру та тривалості 

виплати допомоги з безробіття 

застрахованим особам; пенсійних 

виплат за програмами недержавного 

пенсійного страхування страхових 

компаній зі страхування життя. 

Розрахунок розміру страхового платежу 

та страхових виплат за програмами  

медичного страхування  

Залік 
 

Четвертий курс спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” 
Години Тема Результати навчання Завдання 

20 Особливості 

здійснення 

фінансового 

контролю та аудиту 

в установах 

системи 

соціального захисту 

Вміти пояснювати базові технології 

соціального аудиту, аналізувати 

взаємозв’язки між соціальним 

менеджментом та соціальним аудитом в 

процесі організації контролю у 

соціальному захисті населення. 

Вміти використовувати інструментарій 

фінансового контролю в установах 

системи соціального захисту. 

Застосовувати сучасні технології 

контролю та аудиту в системі 

соціального захисту 

Допомога у здійсненні контролю та 

аудиту за використанням фінансових та 

матеріальних ресурсів в процесі 

виконання програм соціального захисту 

населення. 

Аналіз етапів підготовки соціального 

аудиту та механізмів його реалізації в 

системі соціального захисту населення 

15 Технології 

соціально-

психологічної 

експертизи та 

процедура її 

проведення 

Застосовувати на практиці методи 

оцінки, аналізу та прогнозу соціально-

психологічних аспектів певної ситуації, 

в якій перебуває особа. 

Демонструвати широку ерудицію і 

високу культуру ведення діалогу. 

Використовувати методику проведення 

експертизи на поліграфі та вміти задати 

часові рамки експертизи на детекторі 

брехні в кожному окремому випадку 

Вивчення особливостей використання 

технічного пристрою ‒ поліграфа та 

практичне ознайомлення з ним.  

Участь у проведенні соціально- 

психологічної експертизи, яка 

проводиться за допомогою 

використання технічного пристрою – 

поліграфа 

25 Проблематика 

формування 

фінансових 

ресурсів на 

забезпечення 

соціальних гарантій 

Проводити оцінку соціальної безпеки 

держави за допомогою системи 

індикаторів, ідентифікувати й 

аналізувати чинники впливу на неї.  

Застосовувати механізми організації та 

фінансового забезпечення соціальних   

гарантій за рахунок коштів Державного 

та місцевих бюджетів, методику   

планування фінансових ресурсів. 

Оцінювати ефективність використання 

фінансових ресурсів на забезпечення 

соціальних гарантій 

Аналіз механізму формування 

фінансових ресурсів на забезпечення 

соціальних гарантій, його інструментів, 

принципів та методологічного 

інструментарію. 

Оцінка ефективності державного 

фінансування соціальних гарантій в 

Україні за рахунок бюджетних коштів 

та ресурсів державних цільових фондів. 

Участь у розробці соціальних проєктів 

для забезпечення соціальних гарантій,    

планування раціонального 

використання  фінансових ресурсів на       

їх реалізацію 

Залік 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 
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Політика оцінювання 
Після закінчення навчання за елементами дуальної освіти (ЕДО) здобувачеві ОПП «Соціальне 

забезпечення» може бути присвоєно професійну кваліфікацію в установі соціального захисту. 

Оцінка компетентностей здобувачів вищої освіти проводиться представниками групи 

забезпечення спеціальності 232 Соціальне забезпечення та представниками установи бази ЕДО. За 

результатами виконання кожного блоку завдань освітньої компоненти здобувачі в усній формі 

звітують перед комісією, що складається із представників закладу вищої освіти та установи ЕДО. 

При оцінюванні усного звіту здобувача враховуються наступні критерії: 

Для здобувача вищої освіти: 

- повнота доступу здобувачів до актуальної інформації про поточний стан розвитку професій; 

- підвищення рівня компетентності здобувача з позиції цільової підготовки кадрів для ринку; 

- можливість застосування отриманих теоретичних знань на практичному досвіді роботи; 

- отримання практичного досвіду під час навчання та можливості подальшого працевлаштування. 

Для роботодавців: 

- вплив на процес підготовки фахівця щодо набуття ним необхідних компетентностей та 

результатів навчання; 

- отримання кваліфікованих фахівців, готових працювати на належному рівні без додаткових 

витрат на первинне ознайомлення з робочими процесами; 

- відбір найталановитіших здобувачів вищої освіти для запрошення на роботу після 

закінчення навчання. 
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