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Опис дисципліни 
Дисципліна «Вступ до спеціальності» спрямована на формування у студентів 

теоретичних знань щодо організації, сучасних форм та інструментарію соціального 

забезпечення, вироблення практичних навичок та осмислення компетентнісних вимірів 

майбутньої професії, що спрямована на ефективне матеріальне забезпечення населення від 

соціальних ризиків. 

Головним завданням курсу є оволодіння базовими концепціями соціальної держави та 

основами соціального забезпечення; розуміння сутності та значення професійної діяльності 

фахівця у сфері соціального забезпечення, основних етапів його професійного зростання; 

набуття вмінь критично аналізувати ефективність соціального забезпечення у розрізі 

організаційно-правових форм, державних соціальних гарантій, соціальних послуг, а також 

виокремлювати невирішені проблеми в окресленій сфері з подальшим обґрунтуванням напрямів 

їх розв’язання. 
 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / 

практ.) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

2 / 2 1. Економічна сутність, 

призначення та 

необхідність розвитку 

соціального забезпечення в 

державі 

Вміти пояснювати базові концепції соціальної 

держави, змісту та специфіки соціального захисту 

населення, принципів, функцій та основних завдань 

соціального забезпечення населення як базової 

категорії соціальної держави, науки та наукової 

діяльності 

Питання, 

тестові 

завдання 

2 / 2 2. Історичні корені 

благодійності та 

соціального забезпечення в 

Україні  

Пояснювати історичні особливості виникнення та 

еволюції благодійності та соціального забезпечення 

в Україні відповідно до специфіки національно-

культурного та соціально-політичного розвитку 

Питання, 

тестові 

завдання 



2 / 2 3. Морально-гуманістичні 

та економічні основи 

соціального забезпечення 

Розуміти та визначати морально-гуманістичні та 

економічні основи соціального забезпечення 

Питання, 

тестові 

завдання 

4 / 4 4. Соціальне 

забезпечення як 

пріоритетний напрям 

соціальної політики 

держави та фактор розвитку 

соціально відповідального 

соціуму 

Визначати зміст та специфіку соціальної політики 

як атрибуту соціальної держави, принципи та 

основні завдання соціальної політики держави, 

особливості фінансового забезпечення її реалізації; 

суть та значення соціального забезпечення як 

пріоритетного напряму соціальної політики держави 

та фактора розвитку соціально відповідального 

соціуму  

Питання, 

тестові 

завдання 

4 / 4 5. Соціальні ризики як 

підстава виникнення в 

особи права на соціальне 

забезпечення 

Ідентифікувати соціальні ризики, які 

опосередковують життєдіяльність суспільства й 

особи та є підставою для набуття нею права на 

соціальний захист і соціальне забезпечення. 

Визначати основні ознаки, риси та типологізацію 

соціальних ризиків 

Питання, 

тестові 

завдання 

4 / 4 6. Основні організаційно-

правові види та форми 

соціального забезпечення. 

Соціальне обслуговування, 

соціальне страхування, 

соціальна допомога 

Вміння аналізувати організаційно-правові форми та 

види соціального забезпечення, визначати їх 

специфіку; застосовувати механізм соціального 

обслуговування, соціального страхування та 

соціальної допомоги 

Питання, 

тестові 

завдання  

2 / 2 7. Державні соціальні 

стандарти та соціальні 

гарантії в системі 

соціального забезпечення 

Пояснювати систему державних соціальних 

стандартів і соціальних гарантій, які реалізуються в 

Україні. Виявляти основні фактори, що впливають 

на формування рівня соціальних стандартів. Мати 

ґрунтовні методологічні знання щодо прожиткового 

мінімуму як базового державного соціального 

стандарту, на основі якого визначаються державні 

соціальні гарантії, та оцінювати його вплив на 

основні державні соціальні гарантії й формування 

доходів населення  

Питання, 

тестові 

завдання  

4 / 4 8. Соціальні послуги як 

форми соціальної 

підтримки і соціального 

забезпечення населення 

Визначати соціальні послуги, їх основні 

характеристики. Здатність ідентифікувати різні види 

соціальних послуг та окремі соціальні групи, яким 

вони передбачені, як форма соціальної підтримки і 

соціального забезпечення населення 

Питання, 

тестові 

завдання 

2 / 2 9. Система державних 

органів та їх функції зі 

здійснення соціального 

забезпечення 

Знання і розуміння системи державних органів, які 

реалізують соціальну політику в державі та 

управління в сфері соціального забезпечення, їх 

функції, права та завдання 

Питання, 

тестові 

завдання 

2 / 2 10. Фахівець з соціального 

забезпечення: специфіка 

професійної діяльності, 

етапи професійного 

зростання та 

компетентнісні виміри 

професії 

Здійснювати критичний аналіз специфіки 

професійної діяльності, етапів професійного 

зростання та компетентнісних вимірів професії 

фахівця з соціального забезпечення  

Питання, 

тестові 

завдання 

2 / 2 11. Професійні та 

морально-етичні якості   

фахівця з соціального 

забезпечення 

Оволодіти професійними та морально-етичними 

якостями фахівця з соціального забезпечення 

Питання, 

тестові 

завдання 
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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. 

 

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. Усне опитування 

під час занять (1-4 

теми) – по 5 балів за 

тему – макс. 20 балів. 

2. Модульна 

контрольна робота – 

макс. 80 балів 

1. Усне опитування 

під час занять (5-11 

теми) – по 5 балів за 

тему – макс. 35 балів. 

2. Модульна 

контрольна робота – 

макс. 75 балів 

1. Участь у 

тренінгах – 30 балів. 

2. Підготовка КПІЗ – 

40 балів. 

3. Захист КПІЗ – 30 

балів 

1. Письмова 

робота (2 питання 

по 30 балів) – 60 

балів. 

2. Есе – 20 балів. 

3. Тести (всього 

10 тестів по 2 

бали) – 20 балів 

 

Шкала оцінювання студентів: 

За шкалою ЗУНУ 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) 

 


