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Опис дисципліни 

Дисципліна “Соціальна допомога” спрямована на формування у студентів: 
вмінь і якостей, необхідних для професійної роботи з різними категоріями населення, 
оволодіння основними теоретичними та практичними методаминадання соціальної 
допомоги людям, які її потребують. 

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдан-
ня 

2/2 Тема 1. 
Соціальнийзахистнаселен
ня як фактор 
розвиткусоціально-
правовоїдержави 

Знати визначенняпоняття «соціальнийзахист», 
соціальні гарантії, які забезпечуються  
Конституцією України та основні проблеми 
соціального захисту населення в україні. 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 2. Концептуальні 
засади соціальногозахисту 

Здійснювати порівняльний аналіз зарубіжного 
та вітчизняного досвіду соціального захисту 
населення. Знати моделі соціального захисту 
населення. Розуміти роль соціального 
страхування у 
забезпеченнісоціальнимидопомогаминаселенн
я. 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 3. Соціальніризики 
та їхкласифікація 

Знати визначення поняття «соціальні ризики», 
класифікацію соціальних ризиків 
 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 4. 
Сутністьдержавнихсоціаль
нихдопомог 

Знати основніознакидержавнихдопомог та 
їхвиди. 
Здійснюватикласифікаціюсоціальнихпільгкатег
оріямнаселення, яким вони гарантовані.  
 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 5. Соціальна 
допомога як наука 

Розумітисутністьсоціальноїдопомоги як науки; 
основніскладові та 
напрямитеоріїсоціальноїдопомоги; 
основнізакономірності, завдання та 
принциписоціальноїдопомоги.  

Тести, 
питання,  

2/2 Тема 6. Основніпоняття та Розумітисутність понять соціальної допомоги. Тести, 



категоріїсоціальноїдопомо
ги 

Знати категоріїсоціальноїдопомоги. питання. 

 
2/2 

Тема 7. Об’єкти та 
суб’єктисоціальноїдопомог
и. Принципи та 
функціїсоціальноїдопомог
и. 

Знати об’єкти та суб’єкти соціальної допомоги; 
принципи та функції соціальної допомоги на 
державному та регіональному рівнях.  
 

Тести, 
питання. 
 
 

2/2 Тема 8. 
Методисоціальноїдопомог
и 

Оволодіти методами надання соціальної 
допомоги. 
 

Тести, 
питання. 

6/6 Тема 9. Види соціальної 
допомоги для різних груп 
населення 

Знати видисоціальноїдопомоги 
 
 

Тести, 
кейси, 
питання. 

4/4 Тема 10. Особливості 
підготовки інспекторів з 
соціальної допомоги, їх  
функціональні обов’язки 
та правовий статус 

Знати особливості підготовки інспекторів з 
соціальної допомоги, їх функції та правовий 
статус.  

Тести, 
кейси, 
питання. 

2/2 Тема 11. Соціальна 
допомога як вид 
професійної практичної 
діяльності 

Розуміти  сутність соціальної допомоги та її 
ключові аспекти як професійної діяльності. 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 12. Професійні та 
особистісні якості 
інспектора з соціальної 
допомоги 

Знати суб’єктивні та об’єктивні показники 
професіоналізму інспектора з соціальної 
допомоги. 

Тести, 
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: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно, обговорення кейсів, тести 10 

Модуль 1 (теми 1-6) – питання, тести 20 

Модуль 2 (теми 7-12) – питання, кейси, тести 20 

Ессе (теми 1-12) – індивідуальна письмова робота 10 

Екзамен (теми 1-12) – тести, кейси, питання 40 

 
 
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 



 
 


