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Опис дисципліни 
 
Дисципліна “Методика нарахування соціальних допомог” спрямована на формування у 
студентів базових знань про основи надання соціальних послуг, засвоєння закономірностей та 
методик індивідуальних обрахунків призначення субсидій, соціальної допомоги 
малозахищеним категоріям населення, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам, вироблення практичних навичок щодо планування та реалізації 
заходів з надання адресної соціальної допомоги, набуття вмінь розрахунків надання 
соціальних допомог. 

 
 

Структура курсу 
 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Соціальна допомога та 
соціальна підтримка 

непрацездатних громадян 

Знати визначення сутності поняття 
«соціальна допомога». Розуміти 
взаємозв’язок поняття «соціальна 
допомога» з суміжними поняттями: 
«соціальний захист», «соціальне 
забезпечення», «соціальна підтримка». 
Знати особливості виплати соціальних 
допомог, їх ознаки та види. 

Питання 



   

 

2 Правові засади надання 
державної соціальної 

допомоги 

Знати особливості правового 
регулювання страхових допомог у 
законодавстві України. Розуміти права 
та обов’язки органів, що призначають 
державні допомоги та джерела їх 
виплат. Знати порядок оскарження 
рішення про надання державної 
соціальної допомоги. 

Питання 

3 Методика обчислення 
середньомісячного 

сукупного доходу сім'ї для 
надання соціальних послуг 

Розуміти необхідність й значення 
державних соціальних стандартів та 
гарантій. Знати методику визначення 
прожиткового мінімуму на одну особу 
та для осіб, які відносяться до 
основних соціальних і демографічних 
груп населення. Знати методику 
обчислення сукупного доходу сім'ї для 
надання соціальних послуг та порядок 
обчислення середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї.   

Питання, 
тести 

4 Державна соціальна 
допомога сім’ям з дітьми 

Знати види державної соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми: допомога в 
разі вагітності та пологів; одноразова 
допомога при народженні дитини; 
допомога для догляду за дитиною; 
допомога на дітей, які перебувають під 
опікою і піклуванням; допомога 
одиноким матерям. Знати розмір 
допомоги на дітей одиноким матерям 
та умови, за яких виплата допомоги на 
дітей одиноким матерям припиняється 
або призупиняється. Розуміти підстави 
призначення допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи 
піклування та знати методику 
нарахування. 

Питання, 
тести, 
задачі 

5 Державна соціальна 
допомога малозабезпеченим 

сім’ям 

Розуміти методику нарахування 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям. Знати 
категорії осіб, які мають право на цей 
вид допомоги, розмір допомоги та 

Питання, 
тести, 
задачі 



   

 

строк, на який вона призначається. 
Знати причини відмови у наданні 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям. 

6 Державна соціальна 
допомога як вид 

матеріального забезпечення 
дітей-інвалідів та інвалідів з 

дитинства 

Знати особливості нарахування 
допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам та надбавки на догляд 
за інвалідом з дитинства І групи; 
надбавки на догляд за дитиною-
інвалідом віком до 16 років. Знати 
джерела виплати та методику 
нарахування допомоги на поховання 
осіб з інвалідністю з дитинства та дітей 
з інвалідністю. 

Питання, 
тести, 
задачі 

7 Державна соціальна 
допомога особам, які не 

мають права на пенсію  та  
особам з інвалідністю 

Знати категорії пенсіонерів, методику 
нарахування, розміри пенсій. Знати 
порядок звернення за призначенням 
(перерахунком) пенсії та строки 
призначення пенсій. 

Питання, 
тести, 
задачі 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (до 70 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 модульних контрольних робіт заборонені. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
навчального курсу. Проте з вагомих 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 

 
30% 40% 30% 

1. активність на заняттях – 
макс.30 балів (3 теми по 10 
балів = 30 балів); 
2. модульна контрольна 
робота – макс. 70 балів 

1. активність на заняттях – 
макс. 40 балів (4 теми по 10 
балів = 40 балів); 
2. модульна контрольна робота 
– макс. 60 балів 

 

1. підготовка КПІЗ – макс. 40 
балів; 
2. захист КПІЗ – макс. 40 балів; 
3. тренінг  – макс. 20 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 

 


