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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Курс 2

Семестр
aJ 4

Обсяг кредитiв 2 1

Обсяг годин, в тому числi: 60 з0

Аудиторнi 28 |4

Модульний контроль 4 2

Семестровий контроль 8 7

Самостiйна робота 20 7

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
1VIетою викJIадання навч€Lльноi дисциплiни <<Соцiальна робоmа в сферi

зайняmосmi населення mа соцiальне забезпечення>> с: оволодiння студентамИ

знаннями з основ соцiальноI роботи в сферi зайнятостi населення, а також

набуття ними навичок роботи в сферi соцiального забезпечення населення в

сферi зайняmосmi населення mа соцiальне забезпечення>> €i

- форr"ryuання здатност1 навчатися та самонавчатися. ;

- сприяти формуванню знань
нормативно-правовими документЕlI\4и з

населення
- форrпryВання здатЕостi до критичного оцiнювання соцiальних наслiдкiв

полiтики У сферi прав людини, соцiальноi iнклюзiт та стtшого розвитку
суспiльства.

3. Результати навчання за дисциплiною
Пiсля вивчення Iqypcy студенти буryть:
- знати теоретичнi основи соцiалъноТ роботи, соцiальноТ полiтики,

системи соцiального зtlхисту населення, соцiального пiдприемництва та iнших

механiзмiв вирiшення соцiальних проблем;
- бутИ здатнимИ дО iнiцiюваннЯ та просуваннЯ соцiальних змiн,

сшрямованих на покращення соцiалъного добробуry.

та вмiння оперувЕпти основними
соцiально-правового забезпечення



4. Структура навчальноi дисциплiни
тематичний план для денноi форми цавчання
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5. Програма навчальноТ дисциплiни

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
<<Система соцiального захисту в YKpaihb>

Тема 1, ПоняТтя соцiаЛьЕого забезпечення населення на сучасному етапi(2 год.)
соцiальне забезпечення: гарантii, поняття. европейсъка соцiальна хартiяпро соцiапьниЙ захист. Етапи стЕIновлення соцiального захисту. ФормуваrrнясrIасЕих систем соцiального забезпечення.
Ключовi спова: соцiалъний захист, соцiалъне забезпечення, соцiальнiгарантii, права, свободрr.
CeMiHapcbкe заняття 1. Понятгя соцiалъного забезпеченIUI населеЕня насу{асному етапi 12 гол.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi:1,2,3
.Щодатковi: 1,2

Тема 2. Соцiальпий захист в YKpaihi (2 год.)
поняття та структура соцiалъного захисту. Право людини на соцiальнийзахистi конституцiйнi гарантii його здiйснення-в ykpaihi.
ключовi слова: соцiалъний захист, соцiалъне страхування,конституцiйнi гар aHTii, пенсiя, соцiалъна допомога.
CeMiHapcb*e заняття 2. СоцiалЁний захист в YKpaihi (2 год.)Лабораторна робота 1. Соцiалъний захист в VкрЪi () .йРекомендованi джерела :

OcHoBHi: I, З,4
Додатковi: 1

5
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Тема 3, Соцiальнi.ризики, форми та види сочiальlого захисту (2 год.)Система соцiально.о .rрч*ування в YKpaihi. Види .оцiri"""х послуг iматерiалъного забезпече".r". й*r"" i види .о'й-"""х ризикiв.Ключовi слова: Страховий ризик, .rрurБ"й випадок, бiднiсть, заг€Lлъносоцiалънi ризики, професiйнi ризики, державна соцiагrьна допомогцнедержавне соцiалъне забезпечення.
Практичне заняття 1. Соцiальнi ризики, форми та види соцiагrъногозахисту. 12 гол.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,2, З,4
{одатковi: 7,2

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
<<Соцiальнi пiльги та допомога: необхiднiсть i державнi гарантiii>

Тема 1. Порядок та умови призначення окремих видiв державноiСОЦiаЛЬНО[ДОПОМОГИ СiМПЯМ з дiтьЙи та малоrчоч..r.ченим .ilr,", (2 год.)загагrьна характеристика допомог сiм'ям з дiтъми. Характеристикаосновних видiв доломог,,.щержавна соцiагrьна допомога м€шозабезпеченимсiм'ям. С.гryжба соцiальноi пiдтримки сiмей.
Ключовi слова: сiм'я, ма-гrозабезпечена сiм'я, основЁi видидопомог,с.гryжба соцiальноi пiдтримки сiмей.

CeMiHapcbKe заняття 3. Соцiалънi стандарти та соцiальнi гарантii усоцiалъному захистi. (2 год.)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,2, 4
!одатковi: 1,2

а"ffi3 
ПРаВО На СОЦiаЛЬНУ та медичЕу допомоry, соцiальнi стандарти

соцiагrьнi стандарти. Право на соцiалъЕу i медичну допомогу.Ключовi сЛоВа: соцiалънi .ruпдuрй; ;];;";";;;;;".u, медичнадопомога, принципи формування державних соцiальних стандартiв iнормативiв, нормативи споживання, нормативи забезпечення, нормативи

irЖ' ocHoBHi ДеРЖаВНi СОЦiаЛЬНi гарантii, рiвенъ забезпечення, соцiалънi

Практичне заняття 2. OcHoBHi напрямки соцiалъного захисту дiтей тамолодi в YKpaiHi. (2 год.)
рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,3
Щодатковi:2, З, 4



як вид соцiального забезпечення (2 год.)ix види. Житлово-комуналънi .rio".".' Медико-

соцiалъно-трудовi i транспортнi пiльги. Соцiально-побутовi пiлъги.Ключовi слова: Соцiалънi пiльги, пробЪ.it"о-.rобутовi пiлъги,СОЦiаЛЬНа ПОЛiТИКИ, ЖИТЛОВо-комуцttJlьнi пiлiги, iнвалiди вiйни, учасникибойовиХ Дiй, 1"тасНики вiйнИ, iнвалiди, о"-".Ъа медико-реабiлiтацiйнiпiльги, дiти-iнвалiди, соцiально-ТрУдовi i транспортнi пiлъги, дiти-сироти,соцiальпо-побутовi пiльги.
практичне заняття 3. Соцiалъний захист людей похилогобезробiтних та iнших категорiй населення. (2 год.)

Рекомендованi джереJLа, '
OcHoBHi: |,2,З
{одатковi: 1,2,4

ЗМIСТОВИЙМОДУЛЬ 3<<соцiальна робота у сферi зайнятостi з рiзними соцiальними групами)>

Тема 1. Ринок працi та зайнятiсть населення (4 год.)Рrдrок пращi, його сугнiсть, особливостi та функцii. обсяг i характерсучlпного попиту та сукупноi пропозицii - головнi фъ*Й й"* й струкryризайтrятостi, СпожИвчi та лержавнi витрати,-""..l приватнi iЬвестицii, чистийекспорт як основа економiчного Mexa'ir*y рa.уоюв€lння зайнягостi населення.Iнституцiйна пiдсистема реryлювання зайнятостi та iнстиryти ринку працi.Сутнiстъ активноi полiтики ,u p"r,nY пРацi. Засоби' форми й методи 
'.частi

державнот служби зайнятостi у реалiзьцiiiполiтики зйнятостi.Ключовi слова: ринок trР9цi; .уоу.rrr"t попит; сукупна пропозицiя;активна полiтика зайнятостi; засоби активноi полiтики ,м"йо.тi; професiйнеконсулътування безробiтних; професiйна iнформацiя; професiйний вiдбiр;зайнятiстъ Еаселення; повна rчй""Ъi.r"; rрйптивна зайнягiсть; ефективназайнятiстъ; рацiоналъна зайнятiстъ.
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 7,2, 4
{одатковi: 7,2,4

Тема 2. Iнновацiйнi технологii в дiяльностi державноi службизайнятостi (2 год.)
Поняття <<iнновацiя>>, кiнновацiйна дiяльнiсть> та кiнновацiйнийМеНеДЖМеНТ)), ЗВ'ЯЗОК ТРаНСфОРМаЦii державноi'служби зайнятостi зi змiнамиСОЦiаЛЬНО-еКОНОМiЧНО"О- РО."ИТку держави. Вплив глобалiзацii економiки,свободи перемiщення капiталiв

темпiв",""Ъпо.iчних;i;;й; jffi"d"жJ?#,'#"i##,#"r"iT#tr

Тема 3. Соцiальнi пiльги
поняття пiлъг та

реабiлiтацiйнi пiлъги.

вlку,
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вимог до компетентностi та професiонагriзму персонаJý/ слryжби зайнятостi.Управлiння невизначенiстю. З9вlшнi 
"а "-fr"рiшнi загрози функцiонуваннюДеРЖаВНОi СЛУЖбИ ЗаЙНЯТОСТi. OcHoBHi 

"'фur" iнновацiйноi дiяльностi

;rТ#.*""i 
СЛУЖбИ ЗаЙНЯТОСТi Та ОСобливостi iT реагriзаrдii на регiон.Lлъному

Ключовi слова: iнновацiя; iнновацiйна дiяльнiсть; iнновацiйнийменеджмент; технологiя надання соцiагrъних
технологiя обслуговування незайнягого 

"".;".'JJ;'.оЖоfiф:хliffi;1аналiтиrпrа система сrryжби зайrrятостi; принципи побудови eIAc.Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,3
Щодатковi:2,4

а'ffi i НаДаННЯ СОцiальних послуг громадянам з працевлаштування

особливостi соцiалъноi роботи у сферi зайнятостi. OcHoBHi напрямки тастратегiчнi цiлi Щержавноi полiтип, .й"".о."l. Мета ,u чф*u"i задачiСОЦiаЛЬНОТ ПОЛiТИКИ У сферi зайнятостi. поняття ;; ;;;""';";;;ъЕих посJý/г.Характеристика та класиФiкацiя послуг. ознаки соцiаrrьних послуг. Види тагрупи соцiалъних послуг у сферi ,uй"".о."i нас.rrення. Структура процесунаданЕ,I соцiалъних послуг. Клаъифiкацiя спецiалrьних соцiйних tIосJгуг заознаками. Вид" соцiальних посJý/г, Ъкi надаu рйоrооавцям Щержавна слryжба

ffi]]:Н, 
СОЦiаЛЪНi ПОСЛУГИ, якi надаюrr." Й..ленню спецiЫiстами слryжби

Ключовi слова: соцiа-гlьнi послуги;
посJýiг; працевлаштуванЕя.

надання соцiалrьних послуг; надання

практичне заняття 4, Процедури та операцiт з надання громадянампосJIуг з пошуку та пiдбору роботи (2 год.)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,2,3, 4
,Щодатковi: 1,2

Б'ffi; 
ОРГаНiЗаЦiйна структура установ з працевлаштування в yKpaihi

рекрутинговi, аутстаффiнговi, аутсорсинговi агентства та агентства попрацевлаштуваннЮ, 
. 
Мiсце i ролЬ д.р*uurrоi служби зайнятостi у системiдержавного управлiння. ocHoBHi функцiт державноi служби зайнятостi.Трудове посередництво як функцi" ;;р*;;"J-.оу*би зайнятостiтгryваЕня..змiст таких функцiй д.р*u""оi служби зайнятостiо як розвиток iнформацiйнихсистем ринку працi, управлiння програмами реryлювання ринку працi,управлiння допомогою по безробiйю,^ уй;;;; ;;#"рними дiями.органiзацiйна структура державноi слухсби зайнятостi. Взасмозв'язок мiжфункцiями i структурою .y..rirru""x служб зайнятостi. Щiяльнiстъ Киiъського
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МОЛОДiЖНОГО ЦеНТРУ ПРаЦi. СОЦiалъне пiдприемництво - ефективний механiзмвирiшення соцiальних проблем.
Ключовi слов-а: рекрутинг; аутстафiнг; аутсорсинг; бiржа прdцi,. функцiтдержавних служб; посередництво у працевлаштуваннi (трудовепосередництво); розвиток iнформацiйних систем ринку працi; управлiнняПРОГРаМаМИ РеГУЛЮВання ринку працi; управлiн"" .".r.Й; допомоги побезробiттю; управлiння рЪryо".орними дi"r"; piBHi державноi служби;с оцi шrьне пiдприемпицтво ; соцiа-гrънi 

"iд"р"urцi.практичне заняття 5. Професiйъi йHo."i у дiялъностi фахiвцiвдержавноТ служби зайнятостi (2 гоl.)
Рекомендованi джерела ]
OcHoBHi:1,2,З
.Щодатковi: 1,2

б. Контроль навчальних досягнень
б. 1. Система оцiнr_овання навчальних досягнень

Вид дiяльностi студента
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1 2 2 1

бцвlдування практичних
занять

1 1 1

20

2 2 2 2

rооота на ceMiHapcbкoмy
заняттiът)лдл_- _

10 2 1 10

a 20
fuuuta на практичному заняттiJабопаторrч@
числi допуск, виконання,
захист)

10 1 10 2 20
10 1 10 1 10

5
DикOнання завдань для
самостiйнот роботиъ

5 1 5 1 1

1

5

25
25 1 25 1 25
30

-|
I

76 l -l 76 57
209:.100=2 оо (-*, 209tJлvrrr rr.rulralJ л оалrВ; rOзрахунок: Х:2о09 =заг?льна кiлькiсть балiв.
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б.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерiiiт оцiнювання,

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

<<Система соцiального захисту в YKpaiHb>

1. ГIiдгоryвати аналiз однiсi зi статей, присвявIених висвiтленню сугi таролi

соцiального захисту та соцiального забезпечення населення в YKpaiHi.

2. Пiдготувати доrrо"iд" на тему ксоцiшlьне забезпече}Iня та соцiапьний

захист населення: суть, особливостi та цIпяхи здiйснення>

КритерiI оцiнювання:
- змiстовнiсть структури - 3 бали
- вiдповiднiсть TeMi та стилю офоршлгlення - 2 бапи

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: L,2,3,4
,Щодатковi: |,2,3

змIстовItffiIмодуль 2

<<Соцiальнi пiльги та допомога: необхЦнiсть i державнi гарантii>>

1. Розробити макет рекJIамного буклеry, метою якого е донесення до

населеннrI iнфорйачii стосовно пенсiй, соцiалъних rriльг та особпивостей

iх надання.
Критерii оцiнювання:
- 

- 
змiсЪовнiстъ структури -3 бали

- вiдlовiднiстъ TeMi та стипю офорпшrення - 2 багlи

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,З,4
,Щодатковt: |,2

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

<<соцiальна робота у сферi зайнятостi з рiзними соцiальними групами))

1. Розробка програми курсУ <<TexHiKa пошукУ роботи>>, яка розрахована на24

год. У данiй програlvli повиннi бу"и використанi Taki теми:

Тема 1.

знайомство
Ознайомлення безробiтних
Визначення мети ceMiHapy.
собою.

з програмою ceMiHapy.
Знайомство учасникiв мiж

Тема 2.
особливостi
працевлаштуваIIня
в сучасних умовах



Тема 3. Яку саме
робоry слiд

бажання), чи вiдповiдае ub"u в"-lи *"-id;Ы(особистi
:::l.rli ]а 

вмiння) та потребам ринку працi. Практична
по оволодiнню технiкою

Тема 4. Скгrадання

практичних вправ щодо скJIадання безробiтними власного
резюме.

Тема 5. Пошуки
джерел вакансiй

5lT::: ВикорисТачня цих джерел. прЪктичнi вправи звlдпрацювання технiки використання джерел вакансiй наприкладi двох методiв: особйстi зв'язки, аналiз сайтiв (iз

Тема 6. TexHiKa
спiлкування rто
телефону з
роботодавцем

отримання запрошення на спiвбесiдУ. Переваги
телефонних дзвiнкiв у знаходженнi .u о.rрччr"ан"i
потенцiйних робочих мiсць. Важлrивiстъ пiдготовки дотелефонноi розмови з роботодавцем. ПорЙ щодоподолання невпевненостi у собi пiд час iелефонноi
розмови з роботодавцем.

Тема 7. Написання
листiв та поради
щодо вiдвiдування
роботодавцiв

дiлових листiв, загальнi uйrо"" 
"" """. 

ir;;;;#""""
листiв: iнiцiативнi, рекомендацiйнi, супровй;
оголошення. Вимоги до скJIадання та розмiщенняоголошень про запропонування власних трудових послуг.опрацювання навичок написання дiловихъсri".
ознайомrrюва-гrьнi вiдвiдув алня ро ботодавцiв як метод

Тема 8. Трудовий
договiр.
Укладання
трудового
договору,
контракт як форма

фОРМа ТРУДового договору. iЪрч"rii при укладеннi, змiнiта припиненнi трудового договору. Строки трудового
договору. Укладення трудового договору. Виконання
практичних вправ щодо укJIадення трудових договорiв.

Тема 9. TexHiKa
спiвбесiди з
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доrо"ору. Уйадення трудового договору, Виконання

практичних вправ щодо укJIадення трудових договорlв,
договору,
контракт як форма
трудового

проходження. Опрачювання вiдповiдей на типовi

.чrr""ч""я спiвбеJiди. fфактична вправа: <<Спiвбесiда з

давцем щодо м9щдц99д9

Тема 9. TexHiKa
спiвбесiди з

роботодавцем

I]"ж"""i.r" 
"iдготовки 

до початку роботи в новому

коJIективi. Порали дJIя тих, хто починае rrрацювати на

новому мiсцi.

Тема 10.

Пiдготовка до
першого робочого

якостей нового спiвробiтника. Поради, як утриматися на
Тема 1 1. Як
утриматисъ на
новiй роботi

Критерii оцiнювання:
- змiстовнiстъ структури - 3 0шtи

- вiдповiднiстъ TeMi та стилю офорrrшенrlя,2 бали

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,Z,З,4
Щодатковi,. |,2,З

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерii очiнювання,

Мопуп""ий контроль здiйснюеться у виглядi TecTyBaHIUI в електронному

**'Ъооентами 
пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi 25 питань.

бали
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б.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контроля.
Питання до комплексного екзамеЕу:

1. Соцiальна допомога в Украiнi.
2. Соцiалlьне забезпечення: гарантii пон,Iття

3. Соцiалъний за>(ист безробiтних
4. Соцiалъний з€tхист дiтей вiйни
5. Соцiа.llьний захист дiтей вiйни,
6. Соцiальний захист дiтей-сирiт
7. Соцiальний захист дiтей-сирiт та дiтей позбавлених батькiвського

пiкггування.
8. Соцiалънi стандарти.
9. Соцiалъно-побутовi пiлъги.
1 0.Соцiально-трудовi i транспортнi пiльги,

1 1.Становпення соцiального захисту в Украiнi,
1 2. Становпення с)цасних систем соцiапъного захисту.

1 3.CTpaxoBi випадки по соцiЕtлъному cTpaxyBaHHi,

1 4. Сфери застосування державних соцiальних стандартiв i нормативiв,

15.Традицiйнi i нетрадицiйнi ризики, iх характеристика.

16.Умови наданЕя допомоги з тимчасовоi втрати працездатностi.

1 7. Умови надання с анiтарно -курортного лiкування,

18.Установи соцiалъного захисту цромадян похилого BiKy, iнвалiдiв,

19.CyTHicTb ринку праui як багатоаспектного t| багаторiвневого

динамiчного явища. Суб'екти та об'екти ринку прачi,

20.Види основнI,tх потокiв на ринку прачi та ocHoBHi його особливостi.

21.Функчii процесу розвитку ринку прачi. Струкryра ринщу гlрацi,

22.Фактори рiвня й струкryри зайнятостi. Система реryлюванIuI зайнятостi

та iнстиryти ринку прачi.

23.CyTHicTb активноi та пасивноi полiтики на ринку прачi.

24.Засоби активноi полiтики зайнятостi, що здiйснюють суопiльнi сrrужби

зайнятостi европейських краiн,

б.б. Шкала вЦповИностi оцiнqк

Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100_90

Дуже добре
Добое

82-89
75_81

Задовiльно
Достатньо

69-74
60-68
0_59Незадовiльно
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8. Рекомендованi джерела
Основна (базова)

1, Соцiагrъна робота у сферi зайнятостi населення : IIавч. посiб. дlя сryд.спец, соцiалъна робота / за ред. в. в. Харабет, А. I. Андрющенко,в, м. Нiколаевського. - Марiуполь : Новий cBiT,2O12. - 568 с.
2, Косова т, д,, Басанцов,I. В: Сутнiстъ i критерiТ.6.о"""ностi системисоцiалъного захисту //ФiнансиУкраiни. - 201ъ. - ЛЬ 8. - С.26-32.3, Новиков В, Актуагlънi питанн" р.ф*ування системи соцiальногозахисту населення /Nкра|iпа: аспекти .rрuцi. -^zors. - м 4. - с. 6-11.4. Ягодка А.Г. Соцiалъна iнфраструктур; i полiтика: Навч. посiбник. -К,: КНЕУ, 2о14, - ^212 

с, (Розлiл S.'ёоцi*ьний захист малозабезпеченихверств населенн С. 69-S5).

Щодаткова
1, Щема д,L щержавне регулювання соцiального захисту населення вKparHax з iз ринковою економiкою //Фiнанси Vi|uir". - 2000. - Jю9.2, Мельниченко т, с, Пiдвищення ефективньстi роботи центру зайнятостi вyMoBElx впровадженЕя HoBiTHix технологiй / Т. С. Мельн""."оо // Бюлетеньшк дсзу. -2004. _ м 1. _ с. 40.
3, Професiя. Кар'ера. Успiх: впровадження методики профорiентацii дlядiтей старшого шкiлъного BiKy : метод. посiб. / авт.-упоРяд.: т. л. JIях, Ю. М.Малiенко, н. с. Тимошен*о Ъч rH iлlа з;;. й. т. П. фru". - 2-rе вид.,перерод. та доп. - К. : основа-Принт,20lз. - tЪ+ с.


