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ии модуль <(Uоцrальна сrмейна та молодiжна полiтика>>

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчаннrI

денна заочна
Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2l60
Курс -|J
Семестр 5
Обсяг кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi: 60

Аулиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни
змiстовий модуль <<соцiальна сiмей

<<Соцiальна полiтика в УкраТнЬ>.
на та молодiжна полiтика>>

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою змiстового модуля <<Соцiа-гlьна сiмейна та молодiжна полiтика>IvIEl\rt\J slvIIUlUlJ\r.tU мUлуJDI (\.UцritJIЬна ()lмеина та молодlжна полlтикa)) е
ОЗНаЙОМлення зi особливостями формуваннrI та реалiзацii соцiальноi сiмейноi

соцiальноi сiмейноi та молодiжноi полiтики;
проаналiзувати ocHoBHi нормативно-правовi
правового забезпечення населення;

оцiнювання соцiальних наслiдкiв

Результати навчання за дисциплiною
Знання теоретичних основ соцiальноi роботи, соцiальноi полiтики,
системи соцiального захисту населення, соцiЕtльного пiдприемництва та

3.

документи з соцiалъно-



4. Структура навчальноi дисциплiни
тематичний план для денноi форми навчання

5. Програма навчальноI дисциплiни

Молуль 1. Соцiальна сiмейна полiтика в YKpaiHi

Тема 1. Концептуальнi основи сiмейноТ полiтики (2 год.)
Поняття та cyTHicTb сiмейноi полiтики. Класифiкацiя основних пiдходiв

Назва змiстових модулiв, тем

оriодо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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Модуль 1. Соцiальна сiмейна попiтика в УкраiЪi
Тема 1. Концептуалънi основи
сlмеино1 полlтики

4 2 2

Тема 2. Суб'екти забезпечення
державноi сiмейноi полiтики в
УкраiЪi

4 2 2

Тема 3. Напрямки та механiзми
реалiзацiТ державноi сiмейноТ
полiтики в Украiнi

2 2

Тема 4. Моделi сiмейноi полiтики 4 2 2
Самостiйна робота 1 Соцiальна
сiмейна полiтика в Украiъi

16 16

Модульний контроль 2

Разом 32 8 6 Iб
Модуль 2. Соцiальна молодiжна полiтика в YKpaiHi
Тема 1. CyTHicTb соцiальноi
молодiжноi полiтики в YKpaiHi

4 2 2

Тема 2. Об'екти та суб'екти
молодiжноi полiтики в YKpaiHi

4 2 2

Тема 3. Особливостi реалiзацiТ
державноi молодiжноi полiтики в
Украiнi

6 2 4

Самостiйна робота 2 Соцiальна
молодiжна полiтика в YKpaiHi

|2 |2

Модульний контроль 2

Разом 28 6 8 |2
Усього 60 |4 l4 28

до сiмейноi полiтики у розвинутих краiнах. Мета та завдання сiмейноi



полiтики. Традицiйнi та сучаснi компоненти сiмейноi полiтики. Принципи
державноi сiмейноi полiтики.

OcHoBHi поняттЯ теми: сiмейна полiтика, сучасна сiмейна полiтика,
державна сiмейна полiтика, сiмейна полiтика соцiальноi держави, про
сiмейний пiдхiд, про традицiйний пiдхiд, про егалiтарний пiдхiд, про
сiмейний неiнтервенцiонiстський пiдхiд, принцип, функцii сiмейноI полiтики.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,3
Щодатковi: 4,
CeMiHapcbKe заняття 1. Особливостi формування та реалiзацii

державноТ сiмейноi полiтики в Украiнi (2 год.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,3
.Щодатковi: 4, 6,7

ТеМа 2. СУб'екти забезпечення державноi сiмейноi полiтики в
Украiнi (2 год)

СИСТеМа СУб'ектiв забезпеченIuI державноi сiмейноi полiтики. Верховна
Рада УкраiЪИ як суб'еКт забезпечення державноТ сiмейноi полiтики. Органи
виконавЧоi влади як суб'екти державноi сiмейноi полiтики в YKpaiHi. Органи
мiсцевого самоврядування як суб'екти забезпечення державнот сiмейноi
полiтики в УкраiЪi. Вплив суспiльних iнстиryтiв
реалiзацiю державноi сiмейноi полiтики в YKpaiHi.

на формування та

UcHoBHt поняття теми: державна сiмейна полiтика, суб'екти
забезпечення державноi сiмейнот полiтики, Верховна Рада Украiни, ограни

OcHoBHi сlмеина

виконавЧоi влади, органи мiсцевого самоврядування, |ромадськi органiзацii.
CeMiHapcbкe заняття 2. Констиryцiйнi засади державноТ сiмейноТ

полiтики в Украiнi (2 гол.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 3

.Щодатковt; З,4, 6,7

тема 3. Напрямки та механiзми реалiзацii державноi сiмейноi
полiтики в YKpaiHi (2 год.)

напрямки державноi сiмейнот полiтики в Украiъi. Заходи забезпечення
державноi сiмейноi полiтики В Украiъi (дозвiльного, "попереджув€tльного

(превентивного), контролъного, стимулюючого, поновлюв€tльного
(вiдтворюв€Lлъного), заборонного характеру). Механiзм реалiзацii основних
засад державноi сiмейноi полiтики.

OcHoBHi понrIття теми: державна сiмейна полiтика, заходи сiмейноi
полiтики, полiтико-органiзацiйний напрям, лемографiчний напрям,
економiчний напрям, соцiалъний напрям, iнформац iйний напрям, культурно-
просвiтницький напрям, механiзм, адмiнiстративно-правовi форми.

Тема 4. Моделi сiмейноi полiтики (2 год.)

6,7



типи сiмейноi полiтики: експлiцитна, iмплiцитна, негативна.
класифiкацiя типiв сiмейноi полiтики В розвинутих краiъах (г. Еспiн-
Андерсен). Моделi сiмейноi полiтики запропонованi А. Готье. Класифiкацiя
моделей сiмейноi полiтики за Арлi Хошильд.

OcHoBHi поняттЯ теми: сiмейна полiтика ) типи сiмейноi полiтики, моделi
сiмейноi полiтики, експлiцитна сiмейна полiтика, iмплiцитна сiмейна
полiтика, негативна сiмейна полiтика, Соцiал-демократичний тип,
консервативний тип, пiвденно-европейський тип, лiберальний тип,
ПРОСiМеЙНа / пронаталiстська модель, протрадицiйна модель, проегалiтарна
модель, просiмейна модель невтручання з боку держави.

CeMiHapcbкe Заняття 3. Особливостi сiмейноТ полiтики в зарубiжних
KpaiHax (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2

.Щодатковi:4

Модуrr" 2. Соцiальна молодiжна полiтика,в YKpaTHi

Тема 5. CyTHicTb соцiальноi молодiжноi полiтики в YKpaiHi (2 год.)
поняття соцiальнот молодiжноi полiтики в ykpaiHi. Мета та завданнrI

молодiжноi полiтикИ. Елементи молодiжноi полiтики як соцiа_пьно-
державного явища. OcHoBHi принципи державноТ молодiжноi полiтики.

OcHoBHi понrIття теми: молодiжна полiтика, державна молодiжна
полiтика, соцiальна молоДiжна полiтика, правовi норми, корпоративнi норми,
полiтичнi традицii та звичаI, полiтичнi принципи, моральнi норми
полiтичного життя, полiтичний процес, режим молодiжноi полiтики.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 2

.Щодатковi; I,2
CeMiHapcbкe заняття 4. Становлення та розвиток державноi

молодiясноi полiтики в YKpaiHi (2 год.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 2

,,Щодатковi:1,2

Тема б. об'екти та суб,скти молодiжноi полiтики в YKpaiHi (2 год.)
МолодЬ яК цiльова група державнОi молодiжноi полiтики. Суб'екти

молодiжноi полiтики на нацiональному piBHi. Суб'екти молодiжноi полiтики
на обласному та мiсцевому рiвнях. Молодiжнi органiзацii в молодiжнiй
полiтицi. Мiсце мiжнародних органiзацiй у cTpykTypi молодiжноi полiтики.

OcHoBHi поняття теми: молодь, вiдкритий розвиток, патерналiстський
розвиток, молодiжнi органiзацii, мiжнароднi органiзацii.

CeMiHapcbкe заняття 5. Нормативно-цравове забезпечення
соцiальноi молодiжноi полiтики (2 год.)



Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 2

.Щодатковi:2,З

Тема 7. Особливостi реалiзацii державноi молодiжноi полiтики в
YKpaiHi (2 год.)

Умови реалiзацii державноi молодiжноi полiтики в УкраiЪi. Напрямки
Державноi молодiжноi полiтики в УкраiЪi. Засоби реапiзацii молодiжноi
полiтики в YrqpaiHi.

OcHoBHi понrIття теми: державна молодiжна полiтика, механiзми
реалiзацiТ державноТ молодiжноТ полiтики, правовий та органiзацiйно-
еКОномiчниЙ механiзми, соцiально-економiчна пiдтримка, молодi ciM'i,
iнтелектуальний розвиток, патрiотичне виховання, профiлактика, громадськi
об' еднання, правовий захист, iнформацiйне забезпеченнrI.

CeMiHapcbкe заняття 6. Механiзми формування та реалiзацiТ
державноi молодiясноi полiтики в Украiнi (2 гол.)

CeMiHapcbкe заняття 7. Фiнансування державноi молодiжноi
полiтики (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2

Додатковi; |,2

б. Контрольнавчальнихдосягнень
6. 1. Система оцiнюваннrl навч€tльних досягнень студентiв

денноi форми навчання

Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1 4 4 J J
Вiдвiдування семiнарських занятъ 1

.,,

J J 4 4
Вiдвiдування практичних занrIть 1

Робота на ceMiHapcbKoMy заняттi 10 J 30 4 40
Робота на практичному заняттi 10
Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконаннrI, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи 5 1 5 1 5
Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ 30

Разом 67 77



Максимальна кiлькiстъ балiв I44
|44:100:1 ,44. Студент набрав Х балiв; Розрахунок: Х:|,44: загЕuIьна

кiлькiсть балiв.

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнюванIuI.

Yci завдання виконуються в електроннiй Bepcii модуля на платформi
http://elearning.kubg.edu,ua та подаються на пiдсумковому заняттi
вiдповiдного модуля.

Самостiйна робота 1. Соцiальна сiмейна полiтика в УкраIнi
На ocHoBi теоретичних знань щодо змiсту соцiалънЬi сiмейноi полiтики в

УкраiЪi визначити особливостi та специфi*у роботи суб'ектiв сiмейноi гtолiтики
на нацiон€ulьному, регiона-гrьному та мiсцевому рiвнях (1б год.).

Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 3 до 5 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14.
Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

Виконане завдання розмiщуеться студентом на сторiнцi електронного
курсу.

Критерii оцiнювання:
змiстова складова - 4 балп
оформлення текстового документа - 1 бал

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,3
Щодатковi:3,4, 5,6

Самостiйна робота 2. Соцiальна молодiжна полiтика в YKpaiHi
скласти банк фондiв (державних та комерцiйних), якi здiйснюють

фiнансУвання державноi молодiжноi полiтики в УкраiЪi, Визначити сфери
державноi молодiжноi полiтики, якi фiнансуваннrl даними фондами.
Проаналiзувати соцiальнi молодiжнi програми, якi фiнансуютъся

Вимоги до оформлення:
обсяг роботи 2 сторiнки набраних у редакторi WORD у виглядi

визначеними фондами.



по пам'ятi;

Виконання тестових завдань максимум 25 балiв (виставляеться
автоматично програмою ADTester у електронному Kypci). .

6.4. Форми проведеншI семестрового контролю та критерii
оцiнювання - не передбачено навч€Lльним планом.

6.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю.

1. Визначте cyTHicTb понrIть <сiмейна полiтика>> та <<молодiжна
полiтика>.

2. Розкрийте чинники формування державноТ сiмейноi полiтики в
УкраiЪi.

З. Охарактеризуйте конституцiйнi засади державноi сiмейноi
полiтики в YKpaiHi.

4. Визначте напрямки державноi сiмейноi полiтики в УкраiЪi.
5. Охарактеризуйте заходи забезпечення державноТ сiмейноТ

полiтики в YKpaiHi.
6. Розробiть рекомендацii вдоскончLлення нормативно-правового

забезпеченнrI соцiальноi молодiжноi полiтики в YKpaiHi.
7. Визначте умови реалiзацii державноТ молодiжноi полiтики в

УкраIнi.
8. Охарактеризуйте засоби реалiзацii молодiжноi полiтики в

YKpaiHi.
9. Розкрийте роль молодi у формуваннi та реалiзацii державноi

молодiжноi полiтики.
10. Визначте мiсце молодiжних та мiжнародних органiзацiй у

cTpyкTypi молодiжноi полiтики.
11. Визначте напрямки державноi молодiжноi полiтики в УкраiЪi.
t2. Охарактеризуйте законодавчо-правовий механiзм формування та



реалiзацii державноi молодiжноi полiтики в YKpaiHi.
1з. охарактеризуйте органiзацiйно-економiчний механiзм

формування та реалiзацii державноi молодiжноi полiтики.
TecToBi питання:

14. На якому piBHi молодiжноi полiтики здiйснюеться формування
стратегii розвитку та прiоритетних напрямiв молодiжноi полiтики? (виберiть
одну вiдповiдь)

а. регiональному piBHi
б. мiсцевому piBHi
в. нацiон€lJIьному piBHi
15. BcTaHoBiTb вiдповiднiсть мiж принципами державноi сiмейноТ

полiтики та iх значенням
принцип доцiльностi правове, економiчне, наукове обцрунryваннjI змiсту

державноi сiмейноi полiтики
принцип
бюджетного
контролю

обlрунтовану необхiднiсть
мiж державOю та iнститутом
iснуючих проблеми

врегулювання вiдносин
ciM'i з метою вирiшення

принцип всебiчноi
обцрунтованостi

фiнансове забезпеченIuI реалiзацii сiмейноi полiтики
здiйонюеться у тому числi i за рахунок бюджетних
коштiв

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка кiлькiсть бшriв

Вiдмiнно 100_90
Дуже добре
.Щобре

82-89
75-81

Задовiльно
,Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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