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Опис дисципліни 
Дисципліна «Соціальна допомога» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалавра спеціальності 232 Соціальне забезпечення. Соціальна допомога – 

система заходів, спрямованих на повернення особи до активного життя та праці, відновлення 

соціального статусу і формування в особи якостей, установок щодо пристосування до умов 

нормальної життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування, підготовки до 

самообслуговування з формуванням здатності до пересування і спілкування, повсякденних життєвих 

потреб тощо. Соціальна допомога надається особам, які опинилися в нужді та охоплює окремі види 

забезпечення, які практично неможливо здійснити на принципах соціального страхування, надається 

найменш захищеним і найбільш нужденним категоріям населення, як правило, індивідуально. 

Опанування засадничими принципами соціальної допомоги збагачує практичний потенціал 

здобувачів вищої освіти у сфері соціального захисту, надає можливість орієнтуватися у системі 

соціального захисту в Україні.  

Структура курсу 
 

Години  

(лек. / 
практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/3 Тема 1. Соціальна 

допомога: її види та 

форми. Поняття про 

соціальні ризики. 

Знати визначення поняття «соціальна 

допомога», соціальні гарантії, які 

забезпечуються Конституцією України, та 

основні напрями соціальної допомоги в 

Україні. 

Тести, 

питання. 
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4/3 Тема 2. Моделі 

соціального захисту 

населення. 

Здійснювати порівняльний аналіз зарубіжного 

та вітчизняного досвіду соціальної допомоги 

населенню. Знати моделі соціальної допомоги 

населенню. Розуміти роль соціального 

страхування у забезпеченні соціальними 

допомогами населення. 

Тести, 

питання. 

4/3 Тема 3. Державна 

допомога сім’ям з дітьми. 

Розуміти основні засади та принципи 

державної допомоги сім’ями з дітьми. 
Тести, 

питання. 

4/3 Тема 4. Державна 

соціальна допомога особам 

з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю. 

Знати основні засади надання державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю. 

Тести, 

питання. 

4/3 Тема 5. Соціальна 

допомога 

малозабезпеченим сім’ям. 

Розуміти сутність соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям. 
Тести, 

питання. 

4/3 Тема 6. 

Загальнообов’язкове 

соціальне страхування. 

Розуміти сутність загальнообов’язкового 

соціального страхування. 
Тести, 

питання. 

 

4/3 

Тема 7. 

Загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування на випадок 

безробіття. 

Знати об’єкти та суб’єкти 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

Тести, 

питання. 

4/3 Тема 8. Соціальна 

підтримка молоді. 

Володіти методами надання соціальної 

 підтримки молоді. 
Тести, 

питання. 

4/3 Тема 9. Реабілітація осіб з 

інвалідністю. 

Знати види соціальної допомоги та реабілітації 

осіб з інвалідністю. 
Тести, 

кейси, 

питання. 

4/3 Тема 10. Правові засади 

встановлення 

прожиткового мінімуму. 

Знати особливості та правові засади 

встановлення прожиткового мінімум.  
Тести, 

кейси, 

питання. 

4/2 Тема 11. Методика 

обчислення 

середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї для 

надання соціальних 

послуг. 

Розуміти сутність методики обчислення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї для 

надання соціальних послуг. 

Тести, 

питання. 

4/4 Тема 12. Особливості 

надання субсидій різним 

категоріям населення. 

Володіти специфікою та методами розрахунку 

субсидій різним категоріям населення. 
Тести, 

питання. 

4/2 Тема 13. Соціальна 

допомога внутрішньо 

переміщеним особам.  

Володіти знаннями щодо надання соціальної 

підтримки внутрішньо переміщеним особам. 
Тести, 

питання. 

2/2 Тема 14. Соціальні 

стипендії та порядок їх 

призначення.  

Знати специфіку призначень, виплат та 

фінансування соціальних стипендій. 
Тести, 

питання. 



 

2/2 Тема 15. Державні гарантії 

та пільги учасникам 

АТО/ООС.  

Розуміти сутність отримання пільг учасникам 

бойових дій із числа учасників АТО/ООС, 

особливості нарахування одноразової  

грошової допомоги у разі втрати 

працездатності. 

Тести, 

питання. 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Соціальна допомога» використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів 

самостійної роботи студентів; аргументованість наукової дискусії; інші види індивідуальних і 

групових завдань; екзамен. 

 Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету 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 з 

дозволу дирекції факультету. 
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Форми поточного та підсумкового контролю 
(5 семестр): 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 
Разом 

30% 40% 30% 

100% 
1. Усне опитування під 

час занять = 30 балів. 

2. Письмова робота = 70 

балів 

1. Усне опитування під 

час занять = 30 балів. 

2. Письмова робота = 

70 балів 

1. Написання КПІЗ, яке включає: 

виконання аналіз діяльності 

соціальних служб, ознайомлення з їх 

структурою, функцією діяльності = 

60 балів. 

2. Захист КПІЗ = 30 балів. 

3. Оцінка за тренінг =10 балів 

 

(6 семестр): 

Заліковий  

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4 
Разом 

20% 20% 20% 40% 

100% 

1. Усне 

опитування під 

час занять = 30 

балів. 

2. Письмова 

робота = 70 

балів 

1. Усне 

опитування під 

час занять = 30 

балів. 

2. Письмова 

робота = 70 балів 

1. Написання КПІЗ, яке 

включає: виконання 

аналіз діяльності 

соціальних служб, 

ознайомлення з їх 

структурою, функцією 

діяльності = 60 балів. 

2. Захист КПІЗ = 30 балів. 

3. Оцінка за тренінг =10 

балів 

1.Тестові завдання 

(10 тестів по 2 бали 

за тест) = макс. 20 

балів. 

2. Задачі (2 задачі по 

30 балів) = макс. 60 

балів. 

3. Теоретичне 

питання = макс. 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 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 
 


