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Опис дисципліни 

 

Дисципліна “Міжнародні стандарти у сфері соціальних послуг” спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань з питань міжнародної стандартизації у сфері соціальних послуг, а також 

механізмів та практики реалізації міжнародних соціальних стандартів щодо надання соціальних 

послуг на національному рівні в сучасних умовах. 

У результаті вивчення дисципліни “Міжнародні стандарти у сфері соціальних послуг” 

студенти мають не лише опанувати ази міжнародної стандартизації у сфері соціальних послуг, але й 

навчитись об’єктивно оцінювати соціально-економічні трансформації, що відбуваються у суспільстві, 

орієнтуватися в інформаційному просторі, ґрунтовно аналізувати і розуміти проблеми та тенденції 

впровадження й застосування міжнародних соціальних стандартів у національній практиці. 

 

Структура курсу 

 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 
1. Соціальні права людини 

та соціальна держава 

Знати наукову термінологію, вміти 

пояснювати базові концепції соціальних та 

інших наук стосовно забезпечення 

соціальних прав людини та додержання 

соціальних обов’язків держави 

Тести, 

питання  

4 / 4 

2. Міжнародні соціальні 

стандарти: поняття, ознаки 

та характеристика джерел 

Знати ознаки міжнародних соціальних 

стандартів, систему джерел міжнародних 

соціальних стандартів. Вміти 

характеризувати особливості основних 

джерел міжнародних соціальних стандартів 

Тести, 

питання 

4 / 4 3. Соціальні послуги та Знати види соціальних послуг. Вміти Тести, 
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стандартизація їх надання 

на міжнародному рівні 

характеризувати складові системи 

соціальних послуг. Знати особливості дії 

механізму реалізації міжнародних 

стандартів надання соціальних послуг 

питання 

2 / 2 
4. Організація надання 

соціальних послуг 

Розуміти особливості організації надання 

соціальних послуг. Володіти практичними 

навичками щодо розробки індивідуального 

плану надання соціальних послуг 

Тести, 

питання 

2 / 2 

5. Надання соціальних 

послуг у контексті реалізації 

права на гідний рівень 

життя 

Розуміти проблему бідності та необхідності 

забезпечення гідного рівня життя. Знати 

соціальні стандарти гідного рівня життя у 

міжнародній практиці та основні державні 

соціальні гарантії в Україні 

Питання, 

творче 

завдання, 

тести 

2 / 2 

6. Міжнародні стандарти 

надання соціальних послуг 

особам, які постраждали від 

насильства в сім’ї 

Знати основні форми та етапи надання 

послуг особам, постраждалим від насильства 

в сім’ї. Знати міжнародні стандарти протидії 

домашньому насильству та надання 

допомоги його жертвам 

Тести, 

питання 

4 / 4 

7. Надання соціальних 

послуг у сфері праці з 

урахуванням міжнародних 

соціальних стандартів 

Знати мету та принципи встановлення 

міжнародних соціальних стандартів права на 

працю. Вміти характеризувати елементи 

міжнародного соціального стандарту права 

на працю 

Тести, 

питання 

4 / 4 

8. Державні стандарти 

надання соціальних послуг в 

Україні, їх відповідність 

міжнародним нормам 

Знати державні стандарти надання 

соціальних послуг в Україні. Знати основні 

заходи, що становлять зміст відповідних 

соціальних послуг 

Питання 

2 / 2 

9. Моніторинг, контроль та 

оцінка якості соціальних 

послуг 

Знати порядок здійснення моніторингу та 

оцінювання надання соціальних послуг. 

Вміти оцінювати якість надання соціальних 

послуг 

Питання 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 

(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4 
Разом 

20% 20% 20% 40% 

100% 
1. Тести (всього 10 

тестів по темах 

1-4) = 40 балів; 

2. Письмова 

1. Тести (всього 10 

тестів по темах 

5-9) = 50 балів; 

2. Письмова 

1. Участь у тренінгах = 30 

балів; 

2. Виконання КПІЗ на 

основі сформованих 

1. Письмова робота 

(2 питання по 30 

балів) = 60 

балів; 



   

 

робота = 60 

балів 

робота = 50 

балів 

індивідуальних завдань = 

40 балів; 

3. Захист КПІЗ = 30 балів. 

2. Тести (всього 10 

тестів по 4 

бали) = 40 балів 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


