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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1.1
Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Денна форма навчання
Кількість годин/кредитів
180/6

ІНДЗ: немає

23 Соціальна робота,
231 Соціальна робота,
Бакалавр

Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Рік навчання 3
Семестр 6-ий
Лекції 22 год.
Практичні (семінарські) 20 год.
Лабораторні ____ год.
Індивідуальні _____ год.
Самостійна робота 128 год.
Консультації 10 год.
Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Програма навчального курсу «Законодавство України у сфері соціального
забезпечення, соціального обслуговування та соціальної роботи» складена відповідно до
навчального плану підготовки здобувача першого рівня вищої освіти. Навчальний курс
спрямований на аналіз та вивчення основних механізмів правового регулювання соціального
забезпечення, соціального обслуговування та соціальної роботи. Навчальна програма
ґрунтується на системному підході до аналізу нормативно-правового забезпечення
соціальної роботи і компетентнісному підході до визначення якості підготовки соціальних
працівників, здатних працювати у правовому полі.
Вивчення навчальної курсу «Законодавство України у сфері соціального
забезпечення, соціального обслуговування та соціальної роботи» сприятиме підвищенню
рівня професійної компетентності майбутніх соціальних працівників, їх готовності
кваліфіковано і майстерно виконувати свої професійні обов’язки, забезпечить оволодіння
сучасними теоретичними і прикладними знаннями з аналізу та застосування норм права,
допомагатиме подальшому професійному зростанню в умовах удосконалення правового
регулювання соціальної сфери.
Метою навчальної дисципліни ―Законодавство України у сфері соціального
забезпечення, соціального обслуговування та соціальної роботи‖ є засвоєння студентами
теоретичних засад законодавства у сфері соціального забезпечення, соціального
обслуговування та соціальної роботи, формування основних умінь і навичок, застосування
норм права у практичній діяльності.
Завданнями курсу є:
розкриття теоретико-методологічні основи змісту основних нормативноправових документів, які забезпечують організацію діяльності соціального працівника у
сфері соціального забезпечення;
- аналіз норм правових документів, які регламентують організацію діяльності у
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соціальній сфері, враховуючи кожного учасника цього процесу;
- розробка на основі типових, документи для організації практичної діяльності
соціальних працівників.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
здатність організовувати та визначати цілі і завдання професійної діяльності
відповідно до чинного законодавства у сфері соціального забезпечення, соціального
обслуговування та соціальної роботи;
готовність використовувати набутті соціально-правові знання у професійній
діяльності;
готовність до міжособистісної взаємодії з різними категоріями клієнтів при
вирішенні певних проблем;
готовність до соціально-правового супроводу різних категорій клієнтів;
готовність до розробки нормативної документації, необхідної для реалізації
професійної діяльності.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни для денної форми навчання представляється у
вигляді таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні засади у сфері соціального
забезпечення, соціального обслуговування та соціальної роботи
Тема 1. Теоретичні засади базових
11
2
8
1
нормативних документів у сфері
соціального забезпечення, соціального
обслуговування та соціальної роботи
Тема 2. Теоретичні засади базових
11
2
8
1
нормативних документів соціальної
роботи
Разом за модулем 1
22
2
2
16
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Правовий супровід роботи соціального працівника в
сфері соціального забезпечення
Тема 3. Надання соціальної допомоги
15
2
2
10
1
сім’ям з дітьми
Тема 4. Умови призначення державної
13
2
2
8
1
соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
Тема 5. Надання щомісячної адресної
13
2
2
8
1
допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг
Тема 6. Допомога учасникам АТО та
15
2
2
10
1
4

членам сімей загиблих під час АТО
Тема 7. Соціальна допомога інвалідам з
15
2
2
10
1
дитинства та дітям-інвалідам
Тема 8. Соціальна допомога особам,
20
2
2
16
які не мають права на пенсію, та
інвалідам
Тема 9. Соціальна допомога по
13
2
10
1
безробіттю
Тема 10. Система пенсійного
16
2
2
12
забезпечення в Україні
Разом за змістовим модулем 3
120
16
14
84
6
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Правовий супровід роботи соціального працівника в
сфері соціального обслуговування
Тема 11.Поняття та ознаки соціальних
19
2
2
14
1
пільг як виду соціального забезпечення.
Тема 12. Правові основи надання
19
2
2
14
1
соціальних послуг
Разом за змістовим модулем 3
13
4
4
28
2
180
22
20
128
10
Всього годин:
5.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
№
з/п

Кількість
годин
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади у сфері соціального
забезпечення, соціального обслуговування та соціальної роботи
Відповідність соціального забезпечення міжнародним стандартам
4
1.
соціального захисту.
Порівняння тлумачення поняття «соціальне забезпечення» в
8
2.
міжнародному та українському законодавстві.
Основні функції та призначення соціального обслуговування,
4
3.
соціальної роботи
Змістовий модуль ІІ. Правовий супровід роботи соціального працівника в сфері
соціального забезпечення
4.
Поняття та ознаки державних допомог
12
5.
Допомога в разі вагітності та пологів
8
6.
Допомога по догляду за дитиною
12
7.
Загальне поняття пенсій та їх види.
12
8.
Поняття та умови призначення пенсії за вислугу років.
16
Поняття і принципи загальнообов’язкового державного
12
9.
пенсійного страхування.
Суб’єкти системи загальнообов’язкового державного пенсійного
12
10.
страхування.
Змістовий модуль ІІІ. Правовий супровід роботи соціального працівника в сфері
соціального обслуговування
11. Основні види допомоги та пільг багатодітних сімей
6
Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального
6
12.
забезпечення.
Відмітність соціальних пільг від інших, близьких за змістом і
6
13.
способом надання.
14. Поняття, ознаки та принципи соціального обслуговування.
6
Тема

5

15.

Органи, які здійснюють соціальне обслуговування.
Разом

4
128

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Форми оцінювання: усне опитування у вигляді мультимедійного представлення
розроблених по темах проектів, модульна контрольна робота, підсумковий тест.
Таблиця 6.1
Критерії оцінювання висвітлення основного завдання (доповіді) студента на
практичному занятті
Критерії
Характер
Бал
пізнавальної
Структура відповіді
Характер відповіді
діяльності
Роз’яснення
Зачитує виклад
Глибоке усвідомлення
1
переважної
матеріалу за лекцією та
представлених позицій
кількості позицій
одним підручником
Виділення
та
Поєднує
виклад
Розуміння теорії питання та
2
роз’яснення всіх
матеріалу за лекцією і
прикладного її застосування
ключових моментів кількома підручниками,
користуючись записами
Повне розкриття
Поєднує виклад
Виділення ключових позицій
3
питання,
матеріалу за лекцією і
питання та акцентування на
підкріплення
кількома підручниками,
них уваги
викладу фактами та не користуючись
описаними
записами
прикладами
Наведення власних Чітка структурована
Повне та ґрунтовне
4
прикладів щодо
відповідь за попередньо
висвітлення проблеми,
прикладного
підготовленим планом та узагальнення викладеного у
застосування
детальним описом його
вигляді чіткого переліку
розкритих проблем позицій, використання
позицій
додаткових джерел
Таблиця 6.2
Розподіл балів для денної форми навчання
Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2

Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Т2
4

Т3
4

Т4
4

Т5
4

Т6
4

Т7
4

Т8
4

Змістовий
модуль 3

МКР 3

Т1
4

Змістовий модуль 2

МКР 2

Змістовий
модуль 1

МКР 1

Модуль 1

Т9
4

10

30

20

Т 10
4

Загальна
кількіст
ь балів

100

6

Шкала оцінювання
Таблиця 6.3
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з можливістю
повторного складання)
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Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" :
прийнятий 1991 р., станом на 8 липня 2010 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу до
закону : www.zakon.rada.gov.ua
20
Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії" : прийнятий 05.10.2000 № 2017-III, із змінами та доповненнями станом на
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Валєєв Р.Г. Освітнє право України : навч. посібник / Валєєв Р. Г. – Луганськ :
Луганська правова фундація, 2011. – 287с.
37
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2004. – 84 с.
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наук.-практ. конф. 12 травня 2005 р., м. Черкаси / Іванова І. Б. ; ред. кол.: В.В. Москаленко,
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посіб. / Папська А. – Київ : УДЦССМ, 2001. – 219 с.
53
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Офіційний сайт Міністерства освіти і науки - http:// mon.gov.ua
7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Характеристика основних груп нормативних документів соціальної роботи.
2. Регламентуючі та дорадчі міжнародні документи соціального спрямування.
3. Загальна декларація прав людини (ООН, 10 грудня 1948 p.),
4. Міжнародний пакт про цивільні і політичні права,
5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (Нью-Йорк, 19
грудня 1966 p.).
6. Конвенція про права дитини (1989р.)
7. Європейські міжнародні стандарти в галузі соціального права: вплив на
національну юридичну практику.
8. Відповідність соціального забезпечення міжнародним стандартам соціального
захисту.
9. Пряме застосування міжнародних актів після їх ратифікації; включення основних
положень міжнародних актів у тексти національних законів; реалізація положень
ратифікованих або нератифікованих актів за допомогою внутрішнього законодавства.
10. Конституційні засади соціальної роботи. Поняття соціального захисту населення.
11. Співвідношення понять ―соціальна робота‖ і ―соціальний захист‖.
12. Моделі соціального захисту населення.
13. Соціальний захист в Україні.
14. Соціальна робота як складова соціальної політики держави.
15. Мета, завдання та суб’єкти соціальної політики держави.
16. Соціальні стандарти.
17. Мінімальні державні соціальні стандарти та соціальні гарантії.
18. Соціальні норми та нормативи.
19. Прожитковий мінімум.
20. Поняття та основні види соціальних послуг.
21. Забезпечення прав громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги, на соціальні послуги.
22. Організація діяльності з надання соціальних послуг.
23. Мінімальний базовий комплекс соціальних послуг.
24. Договір про надання соціальної послуги.
25. Індивідуальний план надання соціальної послуги.
26. Соціальний працівник як надавач соціальних послуг, його основні права та
обов’язки.
27. Соціальний працівник як суб’єкт соціальної роботи.
28. Нормативні документи, які регламентують діяльність соціального працівника в
дошкільних закладах. Посадові обов’язки соціального працівника дошкільного закладу.
Особливості правового супроводу дітей дошкільного закладу.
29. Правове забезпечення діяльності соціального працівника в загальноосвітніх
закладах різного типу.
30. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.
31. Посадові обов’язки соціального працівника в загальноосвітнього закладу.
32. Особливості супроводу учнів.
33. Соціальна допомога сім’ям з дітьми
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34. Характеристика видів соціальних допомог сім’ям з дітьми та основні умови їх
призначення
35. Соціальна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
36. Одноразова соціальна допомога при народженні дитини
37. Соціальна допомога одиноким матерям (батькам)
38. Соціальна допомога опікунам (піклувальникам)
39. Соціальна допомога при усиновленні
40. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів
41. Одноразова допомога «Матері-героїні»
42. Умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
43. Поняття та критерії оцінювання малозабезпечених сімей
44. Перелік документів необхідних для отримання допомоги малозабезпечених сімей
45. Призначення та припинення виплати державної соціальної допомоги
малозабезпечених сімей
46. Основні види допомоги та пільг багатодітних сімей
47. Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
48. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи
49. Право на отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам
50. Відмова у призначенні щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам
51. Допомога учасникам АТО та членам сімей загиблих під час АТО
52. Соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
53. Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу
54. Поняття «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства».
55. Право на соціальну допомогу дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства
56. Умови призначення, припинення та поновлення соціальної допомоги іособам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
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