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Опис дисципліни
Вивчення сутності управління соціальним і гуманітарним розвитком суспільства, особливості його
здійснення в сучасних умовах; ознайомлення слухачів з основними напрямами управління соціальним і
духовним розвитком українського суспільства, здійснення соціальної і гуманітарної політики; а також розкрити
сутність соціального захисту і безпеки людини і суспільства; розглянути основні напрями, реалізації соціальної
політики в контексті соціального захисту

Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

4/4

Тема 1. Соціальна
політика як суспільний
інститут та інтегральний
механізм реалізації
соціальних і гуманітарних
прав людини

знати основні поняття і категорії дисципліни; види
існуючих організаційних структур управління
соціальною та гуманітарною політикою; склад і
повноваження органів управління соціальною та
гуманітарною політикою на Україні; особливості
побудови соціальної та гуманітарної політики.

Тести,
питання

4/4

Тема 2. Соціальні і
гуманітарні права людини
та функції держави щодо
їх забезпечення

розуміти зміст та структура соціальних і
гуманітарних прав людини, міжнародні стандарти
соціальних і гуманітарних прав людини, соціальні і
гуманітарні права в європейській правовій системі

Тести

2/2

Тема 3. Теорії та
концепції державної
соціально-гуманітарної
політики, науковометодичні засади її
дослідження

знати світові та вітчизняні теорії та
концепції державної гуманітарної політики,розуміти
засади централізації і децентралізації управління
та регулювання державної гуманітарної політики та
гуманітарного простору.

Тести,
питання

1

2/ 2

Тема 4. Нормативноправове забезпечення
державної гуманітарної
політики.

розуміти нормативно-правовове забезпечення
державної гуманітарної політики та його
системність

Тести,
питання

2/2

Тема 5. Аналіз та
прогнозування державної
гуманітарної політики.

прогнозувати наслідки реалізації соціальних
програм на місцевому та/або регіональному рівні
засобами системного аналізу, застосовуючи
результати соціального моніторингу, соціологічних
досліджень, узагальнення показників соціального
розвитку

Тести,
питання

2/2

Тема 6. Оптимізація
організаційнофункціональної структури
та характеру державної
гуманітарної політики
України

вживати заходів щодо впровадження економічно
обґрунтованих інновацій на основі результатів
моніторингу і розрахунку ефективності проектів,
використовуючи методи аналізу вигод і витрат

Тести,
питання

2/ 2

Тема 7. Формування
культурної ідентичності.
.
.

уміти аналізувати основні проблеми соціального і
духовного розвитку суспільства, особливості цих
процесів в Україні

Тести,
питання

4/4

Тема 8.
Етнонаціональний вимір
гуманітарної політики
України

розуміти нормативно-правові механізми захисту
національних інтересів в гуманітарній сфері

Тести,
питання

4/4

Тема 9. Фінансові засади
реалізації соціальної і
гуманітарної політики.

визначати як пріоритетні соціальні та гуманітарні
критерії при оцінці результатів власної діяльності
незалежно від її функціонального характеру та
галузевої спрямованості;

Тести,
питання

4/4

Тема 10. Демократизація
механізмів
соціогуманітарної
політики україни

самостійно аналізувати сутність і стан соціального
захисту і безпеки людини і суспільства в Україні,
основні напрями здійснення соціальної політики в
сфері соціального захисту, розробляти пропозиції
до цільових перспективних програм та комплекси
заходів, спрямованих на поглиблення
соціальноекономічних реформ

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

10

Модуль 1 (теми 1-3) – обговорення кейсів

20

Модуль 2 (теми 4-5) – розв’язки задач

20

Ессе (теми 6-7) – індивідуальна письмова робота

10

Екзамен (теми 1-7) – тести, завдання, кейси

40

Шкала оцінювання студентів:
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

ECTS

3

