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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ» 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Дисципліна «Планування та звітність в системі соціальних служб» спрямована на 

формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо 

планування та звітності у сфері соціального забезпечення, які застосовуються в діяльності 

соціальних установ і організацій, використання сучасних технологій планування соціальних 

послуг.  

Головним завданням курсу є оволодіння теоретико-прикладними основами 

планування та звітності у сфері соціального забезпечення, набуття вмінь критично 

аналізувати ефективність їх організації з використанням сучасних методик і технологій та 

виокремлювати невирішені проблеми з подальшим обґрунтуванням напрямів їх розв’язання, 

набуття навиків щодо планування соціального захисту населення у контексті соціальної 

підтримки материнства і дитинства та державної соціальної допомоги окремим соціально 

незахищеним верствам населення; визначення середньомісячного сукупного доходу та 

розміру субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; розробки 

рекомендацій з питань імплементації кращих світових практик соціального планування в 

Україні; підготовки достовірної звітності в сфері соціального забезпечення. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 



Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування та звітність в системі 

соціальних служб» студентами є: 

– розуміння сутності, видів, форм та основних принципів соціального планування, а 

також порядку та умов забезпечення соціального планування; 

– знання економічної термінології, вміння пояснювати базові технології соціального 

планування, аналізувати взаємозв’язки між органами державної влади та їхню роль в 

організації планування в системі соціальних служб; 

– здійснення оцінки сутності планування в системі державної допомоги сім’ям з 

дітьми, проведення аналізу етапів планування соціальної підтримки материнства і дитинства 

та державної допомоги сім’ям з дітьми; 

– розуміння процесу планування державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям та щомісячної грошової допомоги особам, які проживають з інвалідами; 

– виявлення особливостей визначення середньомісячного сукупного доходу та 

планування субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; 

– планування обсягів державної допомоги інвалідам, інвалідам з дитинства, дітям-

інвалідам та соціальний захист ветеранів праці і громадян похилого віку;  

– виявлення переваг планування соціального захисту та соціального забезпечення 

населення в міжнародній практиці та розробка рекомендацій щодо імплементації кращих 

світових методик соціального планування в Україні;  

–  усвідомлення перспективних напрямів реформування системи планування та 

звітності в системі соціальних служб в Україні; 

– здатність забезпечувати виконання планів та достовірну звітність і провадити 

ефективний контроль за використанням фінансових ресурсів в процесі виконання програм 

соціального забезпечення населення в системі соціальних служб. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

- вміння планування та звітності в системі соціального забезпечення населення; 

- здатність до планування та реалізації заходів з проведення моніторингу і 

інспектування; 

- здатність до планування та реалізації заходів з надання адресної соціальної допомоги. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких передувало вивченню дисципліни «Планування та 

звітність в системі соціальних служб»: «Інформаційно-комунікаційні технології». 

 

2.5. Результати навчання: 

- вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи 

соціального захисту населення. 

 

 

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ» 

 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ 

СЛУЖБ 

Тема 1. Сутність та види планування соціального захисту в системі соціальних 

служб 
Сутність поняття «соціального планування». Основні засади планування соціальних 

послуг. Основні принципи планування соціальних послуг. Види та форми соціального 

планування. Порядок та умови забезпечення соціального планування. Мережа відомств, що 

входять до сфери соціальних послуг, їх компетенції та повноваження в процесі планування. 

Еволюція системи соціального планування в Україні.  



Тема 2. Механізми планування в системі соціальних служб 

Органи державної влади, їхня роль в організації планування соціального захисту 

населення. Міністерство соціальної політики: основні завдання, права, функції та напрями в 

організації планування соціального захисту. Місцеві органи соціального захисту населення, 

їхнє призначення і завдання в організації планування соціального захисту. Недержавні 

інститути: їхнє значення в організації планування соціального захисту. 

 

Змістовий модуль 2. ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

 

Тема 3. Планування в системі державної допомоги сім’ям з дітьми 

Планування соціальної підтримки материнства і дитинства та державної допомоги 

сім’ям з дітьми. Планування соціальної підтримки жінок та допомоги сім’ям на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування. Планування державної підтримки багатодітних 

сімей і соціального захисту дітей та молоді. Планування соціального захисту дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Планування соціальної підтримки молоді. 

 

Тема 4. Планування державної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Планування державної соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та щомісячної 

грошової допомоги особам, які проживають з інвалідами. Визначення середньомісячного 

сукупного доходу та планування субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива. 

 

Тема 5. Планування соціального  захисту окремих верств населення 

Планування соціального захисту непрацездатних громадян. Планування державної 

допомоги інвалідам, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам. Планування соціального захисту 

ветеранів праці та громадян похилого віку. Планування соціального захисту ветеранів війни 

та державних гарантій жертвам нацистських переслідувань та політичних репресій. 

Планування соціального захист деяких пільгових категорій громадян: соціальних гарантій 

Героям праці і Героям Радянського Союзу, Героям України; соціального захисту громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

Тема 6. Планування в міжнародній практиці соціального захисту населення 

Роль Міжнародної організації праці та інших міжнародних організацій у захисті 

соціальних прав людини. Розвиток національних систем соціального захисту населення у 

світі. Міжнародні соціальні стандарти. 

 

Тема 7. Звітність в системі соціальних служб 

Сучасні підходи до звітності в системі соціальних служб. Технології впровадження 

звітності в системі соціальних служб. Нормативно-правове забезпечення звітності в системі 

соціальних служб. Контроль за повнотою та достовірністю звітності в системі соціальних 

служб. 

 



4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ  

дисципліни «Планування та звітність в системі соціальних служб» 

 

Тема 

Кількість годин 

Лекції 
Практ. 
заняття 

Інд. 
робота  

Треніг, 

КПІЗ 
Самост. 
робота 

Контр. 
заходи  

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

Тема 1. Сутність та види 
планування соціального 
захисту в системі соціальних 
служб 

4 4 - 

3 

12 
Тести, 

питання 

Тема 2. Механізми 
планування в системі 
соціальних служб 

4 4 1 12 
Тести, 

питання 

Змістовий модуль 2. ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ ТА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

Тема 3. Планування в системі 
державної допомоги сім’ям з 
дітьми 

4 4 1 

5 

12 
Питання, 

задачі 

Тема 4. Планування державної 
допомоги малозабезпеченим 
сім’ям 

4 4 1 12 
Питання, 

задачі 

Тема 5. Планування 
соціального захисту окремих 
верств населення 

4 4 - 12 
Питання, 

задачі 

Тема 6. Планування в 
міжнародній практиці 
соціального захисту 
населення 

4 4 - 12 
Тести, 

питання 

Тема 7. Звітність в системі в 
системі соціальних служб 

4 4 - 11 
Тести, 

питання 

Разом 28 28 3 8 83  

 

 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

 

Практичне заняття 1 

Тема 1. Сутність та види планування соціального захисту в системі соціальних 

служб 

Мета полягає розумінні сутності та видів планування соціального забезпечення в 

системі соціальних служб. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність поняття «соціального планування».  

2. Основні засади планування соціальних послуг в системі соціальних служб.  

3. Основні принципи планування соціальних послуг.  

4. Види та форми соціального планування.  

5. Порядок  та умови забезпечення соціального планування.  



6. Мережа відомств, що входять до сфери соціальних послуг, їх компетенції та 

повноваження в процесі планування.   

7. Еволюція системи соціального планування в Україні. 

 

Практичне заняття 2 

Тема 2. Механізми планування в системі соціальних служб 

Мета полягає в розгляді механізмів планування соціального захисту населення в 

системі соціальних служб. 

Питання для обговорення: 

1. Органи державної влади, їхня роль в організації планування соціального захисту 

населення.  

2. Міністерство соціальної політики: основні завдання, права, функції та напрями в 

організації планування соціального захисту.  

3. Місцеві органи соціального захисту населення, їхнє призначення і завдання в 

організації планування соціального захисту.  

4. Недержавні інститути: їхнє значення в організації планування соціального захисту.  

 

Змістовий модуль 2. ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

 

Практичне заняття 3 

Тема 3. Планування в системі державної допомоги сім’ям з дітьми 

Мета полягає в розумінні сутності та особливостей технологічного процесу 

планування в системі державної допомоги сім’ям з дітьми. 

Питання для обговорення: 

1. Планування соціальної підтримки материнства і дитинства та державної допомоги 

сім’ям з дітьми.  

2. Планування соціальної підтримки жінок та допомоги сім’ям на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування.  

3. Планування державної підтримки багатодітних сімей і соціального захисту дітей та 

молоді.  

4. Планування соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

5. Планування соціальної підтримки молоді. 

 

Практичне заняття 4 

Тема 4. Планування державної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Мета полягає у визначенні умов планування державної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям. 

Питання для обговорення: 

1. Планування державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та щомісячної 

грошової допомоги особам, які проживають з інвалідами.  

2. Визначення середньомісячного сукупного доходу. 

3. Особливості планування субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива.  

 

Практичне заняття 5 

Тема 5. Планування соціального захисту окремих незахищених верств населення 

Мета полягає в розгляді та визначенні особливостей планування соціального  захисту 

окремих верств населення. 

Питання для обговорення: 

1. Планування соціального захисту непрацездатних громадян.  

2. Планування державної допомоги інвалідам, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам.  

3. Планування соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку.  



4. Планування соціального захисту ветеранів війни та державних гарантій жертвам 

нацистських переслідувань та політичних репресій.  

5. Планування соціального захист деяких пільгових категорій громадян: соціальних 

гарантій Героям праці і Героям Радянського Союзу, Героям України; соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

 

Практичне заняття 6 

Тема 6. Планування в міжнародній практиці соціального захисту та соціального 

забезпечення населення 

Мета полягає в аналізі механізмів планування у міжнародній практиці в процесі 

соціального забезпечення населення. 

Питання для обговорення: 

1. Роль Міжнародної організації праці та інших міжнародних організацій у захисті 

соціальних прав людини.  

2. Розвиток національних систем соціального захисту населення у світі.  

3. Міжнародні соціальні стандарти.  

 

Практичне заняття 7 

Тема 7. Звітність в системі соціальних служб 

Мета полягає в аналізі особливостей звітності в системі соціальних служб. 

Питання для обговорення: 

1. Сучасні підходи до звітності в системі соціальних служб.  

2. Технології впровадження звітності в системі соціальних служб.  

3. Нормативно-правове забезпечення звітності в системі соціальних служб.  

4. Контроль за повнотою та достовірністю звітності в системі соціальних служб. 

 

 

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Для студентів особливе значення мають індивідуальні завдання з дисципліни 

«Планування та звітність в системі соціальних служб», які виконуються самостійно кожним 

студентом і охоплюють всі основні теми дисципліни. Виконання даних завдань студентами 

має на меті більш глибоке й повне засвоєння теоретичного матеріалу з основ технологій 

планування соціальних послуг та звітності, оволодіння навиками застосування набутих 

теоретичних знань на практиці в контексті планування соціального проекту (програми). 

При виконанні КПІЗ студент може використовувати обчислювальну та комп’ютерну 

техніку. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту із 

дисципліни «Планування та звітність в системі соціальних служб». 

 

Питання для підготовки комплексного практичного індивідуального завдання 

1. Етапи технологічного процесу соціального планування. 

2. Зарубіжний досвід планування соціального захисту населення. 

3. Основні принципи, порядок та умови планування соціальних послуг. 

4. Специфіка технологізації соціального планування. 

5. Порядок визначення середньомісячного сукупного доходу. 

6. Джерела фінансування соціальних проектів. 

7. Етапи та умови забезпечення соціального планування.  

8. Нормативно-правове забезпечення звітності в системі соціального захисту. 

9. Індексація доходів громадян, підстави для її проведення. 

10. Методи та форми соціального планування.  

11. Міністерство соціальної політики: основні завдання, права, функції та напрями 

в організації планування соціального захисту. 

12. Місцеві органи соціального захисту населення, їхнє призначення і завдання в 

організації планування соціального захисту. 



13. Недержавні інститути: їхнє значення в організації планування соціального 

захисту. 

14. Діяльність Державної служби зайнятості України, її завдання, функції в процесі 

соціального планування 

15. Механізми планування державної підтримки багатодітних сімей і соціального 

захисту дітей та молоді. 

16. Механізми планування соціальної підтримки материнства і дитинства та 

державної допомоги сім’ям з дітьми. 

17. Практика застосування технологій соціального планування в Україні. 

18. Особливості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

19. Оцінка потреб і залучення громадськості до соціального планування на 

місцевому рівні. 

20. Планування соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

21. Планування соціальної підтримки молоді. 

22. Планування щомісячної грошової допомоги особам, які проживають з 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. 

23. Показники соціальної відповідальності бізнесу у формах звітності 

підприємства. 

24. Сучасні підходи до звітності в системі соціального захисту 

25. Розвиток системи соціального планування в Україні. 

26. Розробка планів і принципи надання послуг у громаді. 

27. Субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива. 

28. Планування та фінансування державної соціальної допомоги в Україні. 

 

Задачі 

Задача 1 

Під опікою у бабусі перебувають четверо дітей віком 3,5 року, 5 років, 8 років та 11 

років, мати яких мала статус одинокої, померла. На дітей призначено пенсію у разі втрати 

годувальника у розмірі 1647 грн (сума умовна). Запланувати обсяг допомоги на дітей, який 

повинен бути призначений бабусі? 

 

Задача 2 

У багатодітній сім’ї виховується шість неповнолітніх дітей віком до 18 років, п’ять із 

них навчаються в школі. Мати не працює, здійснює догляд за дитиною 2,5 року. Батько дітей 

отримує заробітну плату в розмірі 4070 грн. Запланувати обсяг допомоги, який повинен бути 

призначений цій сім’ї? 

 

Задача 3 

Сім’я складається з 4 осіб: двоє дітей – 10 і 5 років, батько та мати. Середньомісячний 

дохід сім’ї – 3000 грн. Визначити, чи є ця родина малозабезпеченою і який розмір допомоги 

малозабезпеченим сім’ям вона може отримати? 

 

Задача 4 

У житловому приміщенні прописано три особи: мати і двоє дітей двох і п’яти років. 

Жінка не перебуває у шлюбі, працює, отримує аліменти. За наданими довідками заробітна 

плата складала протягом останніх 6 місяців 1860 грн щомісячно, розмір аліментів, протягом 

6 місяців – 915 грн. Звернення за соціальною допомогою – у квітні 2021 р. Визначити 

середньомісячний сукупний дохід сім’ї. 

 

Задача 5 

У житловому приміщенні прописано три особи: батько, мати і дитина шкільного віку. 

За наданими заявником документами в січні, лютому, березні, квітні, травні та червні 2021 р. 



доходи батька становили відповідно: 235, 310, 390, 600, 605, 650 грн, у матері доходів немає. 

Звернення за соціальною допомогою – 30.06.2021 р. Розрахувати середньомісячний сукупний 

дохід.   

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності 

студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, 

поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів 

тощо. 

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:  

 організації самостійної навчальної діяльності; 

 самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

 праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-популярною 

літературою; 

 конспектування літературних джерел; 

 роботи з довідковою літературою; 

 опрацьовування статистичної інформації; 

 написання рефератів з проблем курсу. 

 

№ з/п Тематика К-сть годин 

1. 
Тема 1. Сутність та види планування соціального захисту в 
системі соціальних служб 

12 

2. Тема 2. Механізми планування в системі соціальних служб 12 

3. Тема 3. Планування в системі державної допомоги сім’ям з дітьми 12 

4. 
Тема 4. Планування державної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям 

12 

5. 
Тема 5. Планування соціального захисту окремих верств 
населення 

12 

6. 
Тема 6. Планування в міжнародній практиці соціального захисту 
населення 

12 

7. Тема 7. Звітність в системі в системі соціальних служб 11 

 Всього  83 

 

 

8. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ 

Тематика: Планування соціального захисту. 

Завдання: розробити сценарій щодо підходів до соціального планування задля ефективного 

виконання соціального проекту. 

Структура: 

1. Ознайомитися з сутністю та особливостями соціального планування.  

2. Окреслити варіанти взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та 

приватних структур в процесі планування соціального захисту. 

3. Розробити сценарій та продемонструвати процес ведення переговорів між соціальною 

службою та спонсором задля виконання запланованих соціальних проектів. 

 

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни «Планування та звітність в системі соціальних служб» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: 



- поточне тестування; 

 - поточне опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - розв’язування задач; 

 - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 - ректорська контрольна робота; 

 - екзамен; 

 - інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних 

джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 

закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу та дозволу дирекції факультету. 

 

 

10. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) навчальної дисципліни «Планування та 

звітність в системі соціальних служб» визначається як середньозважена величина, в 

залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

для екзамену: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2  

Заліковий 

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4  

Разом  

20 % 20 % 20 % 40 % 

100 % 

Усне опитування 

під час занять 

(теми 1-4) – 5 

балів за тему – 

макс. 20 балів. 

Модульна 

контрольна 

робота, 

тестування – 

макс. 80 балів 

Усне опитування під 

час занять (5-7 

теми) 10 балів за 

тему – макс. 30 

балів. 

Модульна 

контрольна робота, 

тестування – макс. 

70 балів. 

Підготовка 

КПІЗ – макс. 

30 балів. 

Захист КПІЗ – 

макс. 40 

балів.  

Участь у 

тренінгах – 

макс. 30 

балів. 

Тестові завдання 

(25 тестів по 2 

бали за тест) – 

макс. 50 балів. 

Пит. 1 – макс. 15 

балів. 

Пит. 2 – макс. 15 

балів. 

Ситуаційне 

завдання – 20 

балів. 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-39 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 



складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 

11. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ з/п Найменування Номер теми 

1. 
Технічне забезпечення: мультимедійний проєктор, ноутбук, 

проєкційний екран. 
1-7 

2. 

Базове програмне забезпечення: ОС Windows.  

Стандартне програмне забезпечення базових 

інформаційних технологій: MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Microsoft Visio). 

Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet 

Explorer, Google Chrome,Viber тощо).  

1-7 

3. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для 

організації дистанційного навчання (за необхідності). 
1-7 

4. 
Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для 

проведення занять в режимі on-line (за необхідності). 
1-7 
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