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Найменування показникlв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання украТнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2l 60
Курс 5 5

Семестр 9 9

Обсяг кредитiв 2 2

Обсяг годин, в тому числi: 60 б0
Аудиторнi 1б 8

МIодулъний контроль 4 0

Семестровий контролъ 15 15

Самостiйна робота 25 л-эl

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою змiстового модуля <Сучаснi Teopii соцiального благополуччя) с
вивчення основ суlасноi Teopii соцiального благополуччя, основних
парадигм, теорiй i моделей в галузi загальноi та прикJIадних практико-
орiентованих теорiй рiвня й якостi життя населеннrI, благопол)цчrI
суспiлъства, особистостi i ciM'T.

Завдання змiстового модуля <Сучаснi Teopii соцiального благополуччя):
проаналiзувати ocHoBHi пiдходи до визначення cyTHocTi феномену
соцiального благополуччя i його види;
ознайомити студентiв з основними iндикаторами (компонентами,
шоказниками) соцiального благополуччя, теоретичними пiдходами ik
обчислення та вiдпрачювати навички ik застосування в практицi
соцiалъноi роботи;

соцiальногостатистичних даних, тrIо вiдбивають пок€вники
благополуччя украiнського суспiльства;
проаналiзувати умови соцiального благополуччя рiзних категорiй
населення;
визначити роль соцiальноi полiтики i соцizlлъно-педагогiчноI роботи в

забезпеченнi соцiального благополуччя та проаналiзувати можливостi
пiдвищення ефективностi соцiально-педагогiчноТ роботи в даному
напрямку.

3. Результати цавчання за дисциплiною
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4, Структура Irавчальноi дисциплilлlr
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N{одуль 1 <Теоретичнi засади забезпе енн соц1 1льно го бла гопо, чя))
Тема 1. Типи теорiй соцiа-гtьного
благополуччя особистостi,
суспiльства i середовища 4 4
тема 2. Якiсть життя як основа
соцiального благополуччя людини i
суспiльства 4 2 2
Самостiйна робота 1. Теоретичнi
засади забезпечення соцiального
благополуччя 10 10
Модульний контроль 2

Разоrt 20 6 2 10
IV{одуль 2 <Управлiння соцiальним бл гопо лучч м населен tя))

Тема 1. Концептуальнi пiдходи до
вимiрювання якостi життя в УкраiЪi

2 2

Тема 2. Система нацiональних
показникiв якостi життя

2 2

Тема 3. Аналiз нацiональноТ доповiдi
"I_{iлi Розвитку Тисячолiття. Украiна:
2000_20 1 5"

2 2

Тема 4. Розробrса iндlлкаторiв
вимiрювання соцiа-lьного
благополуччя членiв rriсцевоТ
громади

2 2

Сап.tостiйна робота 2, Управлiння
соцiальним благополччLIяN{
населення

15 15

Модульний контроль 2

Разом 25 8 15
Пiдготовка та проходження контрольних 15

4



заходiв

Усього 60 6 10 25

Тематичний план для qаочн9i форпrи навчання

Розподiл годин мiж видами

Iv{o ль 1 <Тео ичнi засади забезпечення соцiального благопол

Мо ль 2 <Уп влiння соцiальним благопол чям населення))

Назва змiстових модулiв, тем

Тема 1. Типи теорiй соцiального
благополуччя особистостi,
суспiльства i середовища
тема 2. Якiсть життя як основа
соцiального благополуччя людини i
суспiльства
Самостiйна робота 1. Теоретичнi
засади забезпечення соцiального
благополуччя
Модульний кон

Тема З. Itонцептуальнi пiдходи до
вимiрювання якостi lкиття в YKpaiHi
Самостiйна робота 2. Система
нацiональних показникiв якостi
життя
Самостiйна робота 3. Аналiз
нацiональноТ доповiдi "Щiлi Розвитку
Тисячолiття. Украiна: 2000-20 1 5 "

Самостiйна робота 4. Розробка
iндикаторiв вимiрювання
соцiального благополуччя членiв
мlсцево1 громади
Самостiйна робота 5. Управлiння
соцiальним благополуччям
населення

льнии контроль

Пiдготовка та проходження контрольних
заходiв

,-



5. Програма навчальноi дисциплiни
!енна форма навчання

Модуль 1. Теоретичнi засади забезпечення соцiального
благополуччя

ЛекцiЯ 1, 2. Типи теорiй соцiального благополуччя особистостi,
суспiльства i середовища

Предмет, мета i завдання модуля <C1^lacHi Teopii соцiального
благопоЛуччя). Мiсце i ролЬ модуля в системi пiдготовки фахiвцiв соцiальноi
сфери. ТипИ теорiй соцiальногО благополуччя. Економiчне благополуччя.
СОЦiаЛЬНе благополуччя. Психологiчне благополуччя. Психологiчне
благополуччя.

OcHoBHi Поняття теми: благополуччя; соцiальне благополуччя; фактори
соцiального благополуччя, piBeHb соцiального благополуччя.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 2

!одатковi: 1,9, 10

ЛеКЦiя 3. Якiсть життя як основа соцiального благополуччя людини
i суспiльства

СОЦiальнi iндикатори. Iндикатори якостi життя. Фактори та iндикатори
Оцiнки якостi життя. Мiжнароднi iндикатори якостi життя. Нацiональнi
iндикатори якостi життя. OcHoBHi показники рiвня життя населення в
YKpaiHi. Регiональнi системи iндикаторiв якостi життя.

OcHoBHi поняття теми: благополуччя; соцiальне благополуччя; якiсть
життя; iндикатори якостi життя.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: 1, З, 4, 8,9, 10

CeMiHapcbкe заняття 1. Пiдходи до вивчення якостi життя
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

модуль 2. Управлiння соцiальним благополуччям населення
CeMiHapcbкe заняття 2. Концепryальнi пiдходи до вимiрювання

якостi життя в YKpaTHi
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1

CeMiHapcbкe заняття 3. Система нацiональних показникiв якостi
життя

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1

CeMiHapcbкe заняття 4. Аналiз нацiональноi доповiдi "Щiлi Розвитку
Тисячолiття. УкраТна: 2000-2015"

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1



ceMiHapcbke заняття 5. Управлiння соцiальним благогlолуччям
населення

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Модуrrь 1.
благополуччя

ЛекцiЯ 1. ТипИ теорiЙ соцiального благополуччя особистостi,
суспiльства i середовища

ПредмеТ, мета i завдання модуля <Сучаснi Teopii соцiального
благополуччя). Мiсце i роль модуля в системi пiдготовки фаiiвцiв соцiальноi
сфери. Типи теорiй соцiалъного благополуччя. Економiчне благополr{чя.
соцiальне благополуччя. Психологiчне благополуччя. Психологiчне
благополуччя.

OcHoBHi поняттЯ теми: благопоЛуччя; соцiалъне благополуччя; фактори
соцiального благополуччя, piBeHb соцiального благополуччя.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 2

Щодатковi: 1,9, 10
Лекцiя 2. Якiсть життя як основа

i суспiльства
соцiального благополуччя людIIн Il

СоцiальНi iндикаТори. IндИкаторИ якостi життя. Фактори та iндикатори
оцiнкИ якостi життя. Мiжнароднi iндикатори якостi життя. Нацiоналiнi
iндикатори якостi життя. OcHoBHi показникИ рiвня життя населення в
YKpaTHi, Регiональнi системи iндикаторiв якостi життя.

OcHoBHi поняття теми: благополуччя; соцiальне благополуччя; якiсть
життя; iндикатори якостi життя.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,2
f,одатковi: 1, 3, 4, 8, 9, 10
CeMiHapcbкe заняття 1. Пiдходи до вивчення якостi життя

(Елекmроннuй курс)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Nt[одуль 2. Управлiння соцiальним благополуччям населення
CeMiHapcbкe заняття 2. Концепryальнi пiдходи до вимiрювання

якостi життя в Украiнi
(Елекmроннuй курс)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1

6. Контрольнавчальнихдосягнень
6. 1. Система оцiнювання навчЕlJIьних досягнень студентiв

Заочна форма навчання
Теоретичнi засади забезпечення соцiального

денноТ форми навчання



Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1
-,J a

J

В iдвiдування семiнарських занять 1 1 1 4 4
Вiдвiдування практичних занять 1

Робота на ceмiнapcbкoмy заняттi 10 1 10 4 40
Робота на практичному занят:гi 10
Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи
5 1 5 1 5

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ 30

Разом 44 71
Максимальна кiлькiсть балiв: 118
Розрахунок коефiцiента:118:100:1,18. Сryлент набрав Х балiв;

Розрахунок: Х: 1, 1 8: заг€LIIьна кiлькiсть балiв.

заочно1 форми навчання

Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1 2 2
в двlдування семlнарських занять 1 1 1 1 1

в двlдування IIрактичних занять 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 1 10 1 10
Робота на практичному заняттi 10
Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи
5 1 5 4 20

Виконання модулъноi роботи 25
Виконання IНЩЗ з0

Разом 18 31

б



Максимальна кiльltiсть балiв: 54
Розрахунок коефiцiента: 49 : 1 00:0,49. Сryдент нафав Х балiв; Розрахунок:

Х:0,49: загаIIьна кiлькiсть балiв.

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнювання.

Yci завдання виконуються в електроннiй версii модуля на платформi
http/e.]eдniцg.kubg,9du.ua та подаються на пiдсумковому занятгi
вiдповiдного модуля.

д.енна форма навчання
Самостiйна робота 1. Теоретичнi засади забезпечення соцiального

благополуччя
1. Обrрунтуйте, чому соцiальне благополrIчя рiзних груп населеннjI е

провiдним фактором стiйкостi суспiльноi системи.
2. Зобразiть схематично взаемозв'язок теорiй соцiального благополу{чя з

соцiальною полiтикою та обrрунтуйте запропоновану схему.
З. Визначте суть запропонованих теорiй (Теорiя бiдностi Мальтуса.

Бiднiсть i HepiBHicTb у марксистськiй теорii. Теорiя соцiальноi
HepiBHocTi ГIлатона. Теорiя соцiальноi HepiBHocTi Парсонса. Теорiя
соцiальноI HepiBHocTi К. Маркса. Теорiя соцiальноI HepiBHocTi М.
Вебера) та обrрунтуйте, яка з них вам iмпонуе найбiльше, а яка
найменше.

4. Пояснiть на прикладi будь-якоi обраноi вами краiни, у чому шолягас
специфiка оцiнки рiвня соцiального благополуIчя населення в нiй.

5. Уявiть, Що ви визнаний експерт у соцiальнiй сферi. Вам необхiдно до
вiДомого мiжнародного видання подати арryментований експертний
висновок, в якому слiд довести, що соцiальне благополуччя с
антиподом бiдностi. Об'см висновку - до 60 слiв.

Форма поdання резульmаmiв вuконано| робоmu:
Результат подасться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого

вiдповiдае окремому пункту завдання. Роздiли з новоi сторiнки не
починаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
у в електронному Kypci на перевiрку. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
ПОсилаННя). У цъому випадку надiшлiть в електронниЙ курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерi| оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (д"". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"". Форма поданшI

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2



,Щодатковi: 1, 3,4, 8, 9, 10

Самостiйна робота 2. Управлiння соцiальним благополучЧяМ
населення

Вашiй увазi пропонуеться ряд завдань, якi слiд виконати у виглядi есе,

висJIовивши свою власну думку та обГрунтувавши позицiю.
1. Щержава заг.Lльного добробуту - ще одна спроба людства знайти краЙ

на землi>. Переживши розквiт у другiй половинi ХХ столiття, держаВа
загального добробуту в 1980-х роках виявилася в глибокiй кризi. Який дОСВiД

набуло людство в результатi полiтики i практики welfare state (з анГЛ. -
(держава загапьного добробутр? Чи е перспектива у держави загzLЛЬнОГО

добробуту?
2. Стверлжуютъ, що соцiальна держава призводитъ до соцiального

утриманства, оскiльки, грубо кажучи, багатим доводиться платити за бiдних
(<прихована експропрiацiя>). Неолiберали вважають, що держава загальноГо

добробуту призводить до падiння ефективностi економiки i несе в собi риЗиК
втрати населенням полiтичних свобод. Аргументуйте свою точку зору.

3. Щайте вiдповiдi на питання: Що для Вас означае добре жити? Що, На

Ваш погляд, важливо, а що не важливо для досягнення успiху, благополr{Чя В

життi? Що Ви плануете на найближчi 5 poKiB? Як оцiнюсте Ваше матерiалъне

благополуччя? Ваше уявлення про соцiальне благополуччя? Як Ви вважаеТе,

сприйняття соцiального благополуччя рiзними суспiльними групами однакоВО

або диференцiюеться заJIежно вiд вiкових та соцiокультурних особливостей?
Вiдповiдь аргуменryйте.

4. Дослiдження показали, що iснують рiзнi уявлення людей про piBeHb

матерiального добробуту, заможностi. Понятгя добре жити диференцiюстьСЯ
зzLлежнО вiд вiкоВих та соцiокуЛьтурних особливостей. Як ви припускаете,

уявлення опитаних про соцiальне благополуччя визначасться тiльКИ

матерiальним благополуччям або ж багатством людських вiдноСИН,

орiснтацiею на духовний розвиток i психологiчний комфорт. ВiдповiДЬ
аргументуйте.

5. ,.Щайте вiдповiдi на питаннrI: Чи icHye наявнiсть зв'язкУ мiЖ
матерiальним благопоJIу{ч;Iм i здоров'ям населення? Наскiльки силънИМ е

вплив економiчного становища людини на його здоров'я в УкраiЪi в оСтаННС

десятилiття? В iдповiдь аргументуйте.
Форма по d ання резульmаmiв BuKoHaHoi' робоmu :

Результат подаеться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якоГО

вiдповiдае окремому пункту завдання. Роздiли з новоi сторiнки не

починаютъся. Розмiстiть у документi посилання на використанi ДЖереЛа.

Примiтка: Резулътат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiДЬ

у в електронному Kypci на перевiрпу. Iнший BapiaHT: розмiстiть докУМеНТ У
xMapi та надайте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, ХТО МаС

посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посиЛаНнЯ На

створений вами е-документ.
Крumерit оцiнювання:
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1. Змiстова складова- 4 бали (д"". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"". Форма поданнrI

результатiв)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: 1, З, 4, 8,9, 10

заочна форма навчання
Самостiйна робота 1. Теоретичнi засади забезпечення соцiального

благополуччя
1. ОбГрУнтУйте, чому соцiальне благополгIчя рiзних груп населеннlI с

провiдним фактором стiйкостi суспiльноТ системи.
2. Зобразiть схематично взасмозв'язок теорiй соцiального благошолrIчя з

соцiалъною полiтикою та обГрунтуйте запропоновану схему.
З. Визначте суть запропонованих теорiй (Теорiя бiдностi Мальтуса.

Бiднiсть i HepiBHicTb у марксистськiй теорii. Теорiя соцiальноi
HepiBHocTi ГIлатона. Теорiя соцiальноi HepiBHocTi Парсонса. Теорiя
соцiальноi HepiBHocTi К. Маркса. Теорiя соцiальноТ HepiBHocTi М.
Вебера) та обrрунтуйте, яка з них вам iмпонуе найбiльше, а яка
найменше.

4. Пояснiть На прикладi будъ-якоТ обраноТ вами краiни, у чому полягае
специфiка оцiнки рiвня соцiального благополr{чя населення в нiй.

5. Уявiть, що ви визнаний експерт у соцiальнiй сферi. Вам необхiдно до
вiдомого мiжнародного видання подати арryментований експертний
висновок, в якому слiд довести, що соцiальне благополуччя е
антиподом бiдностi. Об'см висновку - до 60 слiв.

Ф о рл,t а по d ання р езул ьm аm i в вuкон ан oi' р о б оmu :

РезУльтат подастъся у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого
вiдповiдас окремому пункту завдання. Роздiли з новоi сторiнки не
ПоЧинаЮться. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
У В еЛеКТРОННОМУ Kypci На перевiрку. IншиЙ BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
ПосиЛаНня). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерii' оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (д"". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма поданIuI

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: 1, 3, 4, 8, 9, 10
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самостiйна робота 2. Система нацiональних показникiв якостi
життя

Мета: ознайомитись iз системою нацiонutJlьних пок€lзникiв якостi життя
населення.

Завdання
прочитайте текст пiдроздiлу З.2. "система показникiв якостi життя" та

запропоНуйте до кожнОго iндикатора джерело отримання iнформацiТ фесурс,
iHcTpyMeHT).

Ф орл,tа по d ання резульmаmi в вuкон aHoi ро б оmu :

Результат подаеться у виглядi текстового документа.
Примiтка: РезульТат роботИ (текстовИй документ) надiшлiть як вiдповiдь

у в електронному kypci на перевiрпу. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надайте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посиланн я на
створений вами е-документ.

Kpumepit оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бати (д"". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (Д"в. Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

СамостiЙна робоТа 3. Аналiз нацiОнальноi доповiдi "f{iлi Розвитку
Тисячолiття. Украiна: 2000-2015"

мета: вiдпрацювати навички аналiзу рiзних масивiв даних, визначенIuI
iндикаторiв, покладених В основу аналiзу даних та способiв отриманюI
iнформацii, прогнозування розвитку соцiальноi ситуацii.

Зqвdання
1. ПрочИтайте нацiонаЛьну допОвiдъ "I_{iЛi РозвиТку Тисячолiття. YKpaiHa:
2000-2015".
2. Визначте до кожного пiдроздiлу доповiдi iндикатори, якi взято за основу
аналiзу, та способи отримання iнформацii.

Врахуйmе, ъцо daHi за 2014 piK в dоповidi HaBedeHi без урахуваннЯ
muл4часово окупованоt mepumopii' Авmонолlноt Республiкu Крши, лliсmа
СевасmОполЯ mа часmuнu зонu провеdення анmumерорuсmuчноt
операцii, mол4у ix зiсmавлення з вidповidнuмu dанuл,tu за iHu,ti рокu €
некорекmноuи, Щанi за 20] 5 piK е проенозно-розрахунковu\vlu,

з. Зашропонуйте власнi рекомендацii до розв'язання проблем до кожного
ПiДРОЗДiЛУ, орiснтуючись на запропонованi авторами рекомендацii та бер1^lи
до уваги нинiшню соцiальну, економiчну та полiтичну ситуацiю.

Ф орлtа по d ання резульmаmi в вuконан oi' ро боmu :

результат подаеться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого
вiдповiдае окремому пункту завдання. Роздiли з новоi сторiнки не
починаються. Розмiстiтъ у документi посилання на використанi джерела.



Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
У В електронному Kypci на перевiр*у. Iнший BapiaHT: розмiстiтъ документ у
xMapi та надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегляд дпя Bcix, хто мае
посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посиланн я на
створений вами е-документ.

Крumерii' оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (ди". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма поданнrI

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Самостiйна робота 4. Розробка iндикаторiв вимiрювання
соцiального благополуччя членiв мiсцевоi громади
МеТа: вiдпрацювати навички аналiзу рiзних масивiв даних, визначенIuI
iндикаторiв, покладених в основу аналiзу даних та способiв отриманнrI
iнформацii, прогнозування розвитку соцiальноi ситуацii.

Завdання
1. Оберiть один iз роздiлiв нацiональноi доповiдi "L{iлi Розвитку Тисячолiття.
Украiна: 2000-2015". Щетально вивчiтъ пропонованi данi.
2. Знайдiть iншi джерела даних з обраноi Вами тематики (посилання на
джерела обов'язковi), орiентуючись на певниЙ регiон, конкретну
теРитОрiалЬну громаду. ЗапропонуЙте перелiк iндикаторiв або змiнних, якi

i в запропонованих Вами даних.
Перелiк iндикаторiв або змiннrrх,

прlrсутнiх в запропонованих даних

3. Виявiтъ можливi помилки (або неточностi) даних. Обцрунтуйте своi
мiркування.

Крumерii' оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (дr". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"". Форма поданIuI

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

самостiйна
населення

Вашiй увазi
висловивши

робота 5. Управлiння соцiальним благополуччям

пропонуеться ряд завдань, якi слiд виконати у виглядi есе,
свою власну думку та обцрунтувавши позицiю.
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1) Щержава загального добробуту - ще одна спроба людства знайти (рай
На Землi>>. Переживши розквiт у лругiй половинi ХХ столiття, держава
ЗаГ€LlrЬного добробуту в 1980-х роках виявилася в глибокiй кризi. Який
ДОСВiД набУло людство в результатi полiтики i практики welfare state (з
анГл. - (держава заг€шьного добробутр? Чи е перспектива у держави
загалъного добробуrу?

2) СТВеРДЖУЮТь, що соцiалъна держава призводить до соцiального
УТриманства, оскiльки, грубо кажучи, багатим доводиться платити за
бiдних (<<прихована експропрiацiп). Неолiберали вважають, що
держава загЕLпъного добробуту призводить до падiння ефективностi
економiки i несе в собi ризик втрати населенням полiтичних свобод.
Арryментуйте свою точку зору.

3) Щайте вiдповiдi на питання: Що для Вас означае добре жити? Що, на
ваш погляд, важливо, а що не важливо для досягнення успiху,
благополуччя в життi? IЩо Ви плануете на найближчi 5 poKiB? Як
оцiнюсте Ваше матерiальне благополуччя? Ваше уявлення про
соцiальне благополуччя? Як Ви вважаете, сприйняття соцiального
благополуччя рiзними суспiльними групами однаково або
диференцiюеться залежно вiд вiкових та соцiокультурних
особливостей? Вiдповiдь арryментуйте.

4) Щослiдження пок€ваJIи, що iснують рiзнi уявленнrI людей про piBeHb
матерiального добробуту, заможностi. Поняття добре жити
диф еренцiюетъся з€lJIежно вiд вiкових та соцiокультурних особливостей.
Як ви припускаете, уявленIuI огIитаних про соцiальне благополr{чя
визначасться тiлъки матерiальним благополуччям або ж багатством
людських вiдносин, орiентацiсю на духовний розвиток i психологiчний
комфорт. Вiдповiдь арryментуйте.

5) Щайте вiдповiдi на питаннlI: Чи icHye наявнiсть зв'язку мiж
матерiальним благополуччям i здоров'ям населення? Наскiльки сильним
е вплив економiчного становища людини на його здоров'я в YKpaiHi в
останне десятилiття? В iдповiдь аргументуйте.

Ф орл,t а по d ан ня р езульm аm i в вuко н ан oi р о б о mu :

Результат подасться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого
вiдповiдае окремому пункту завдання. Роздiли з новоi сторiнки не
irочинаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.
Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь у в
електронному Kypci на перевiр*у. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у xMapi
та надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс rтосилання на
створений вами е-документ.
Kpumepii' оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (д"". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"". Форма подання
результатiв)

Рекомендованi джерепа:
L4



OcHoBHi: 1,2
/{одатковi: 1, 3, 4, 8, 9, 10

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнювання.
МодУльний контроль здiйснюеться у виглядi тестування в електронному
Kypci.
Студентами пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi25 питань.
вudu mесmовuх завdань:

Iз вибором однiеi правильноi вiдповiдi;
На встановлення вiдповiдностi запропонованих наборiв тверджень;
Завдання на розпiзнавання та вiдтворення правильноi вiдповiдi по
пам'ятi;
Завдання на вiдтворення правильноi вiдповiдi (формулюванъ понять)
шо пам'ятi;
Завдання вiдкритого типу, що передбачае розгорнуту вiдповiдь.

Крumepi| оцiнювання:
Виконання тестових завдань максимум 25 балiв (виставлясться

автоматично програмою ADTester у електронному Kypci).

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерii
оцiнювання.

За змiстовим модулем - не передбачено навчЕшьним планом.

6.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю.

1. Визначте суть запропонованих теорiй (Теорiя бiдностi Мальтуса.
Бiднiсть i HepiBHicTb у марксистськiй теорii. Теорiя соцiальноi
HepiBHocTi Платона. Теорiя соцiальноi HepiBHocTi Парсонса. Теорiя
соцiальноТ HepiBHocTi К. Маркса. Теорiя соцiальноТ HepiBHocTi I\4.

Вебера.) та обГрунтуйте, яка з них вам iмпонуе найбiлъше, а яка
найменше.

2. lайте вiдповiдi на питання: Чи icHyc наявнiсть зв'язку мiж
матерiальним благополу{чям i здоров'ям населення? Наскiльки
силЬниМ с ВплиВ економiчного становища людини на Його здоров'я в
УкраiЪi в останне десятилiття? Вiдповiдъ арryментуйте.

3. lослiдженнrl показzulи, що iснують рiзнi уявлення людей про piBeHb
матерiального добробуту, заможностi. Поняття добре жити
диференцiюсться заJIежно вiд вiкових та соцiокультурних особливостей.
Як ви припускаете, уявленнrI опитаних про соцiальне благополуччrI
визначаеться тiльки матерiальним благопол)л{чям або ж багатством
людських вiдносин, орiснтацiсю на духовниЙ розвиток i психологiчниЙ
комфорт. Вiдповiдь арryменryйте.

4. Зобразiть схематично взаемозв'язок теорiй соцiального благопол)ччя з
соцiальною полiтикою та обlрунтуйте запропоновану схему.

15



5. оберiть один з iндикаторiв оцiнки потреб дитини та запропонуйте
дiагностичний iнструментарiй до нього для дитини певного BiKy( за
вашим вибором).

6. Опишiть досвiд вимiрювання окремих компонентiв (на вибiр) якостi
життя

7. Опишiть пiдходи до вимiрювання якостi життя населення в буль-якiй
обранiй Вами KpaiHi.

8. Охарактеризуйте змiст поняття <<якiсть життя) як основи соцiального
благополуччя людини i суспiлъства.

9. Охарактеризуйте змiст понять <<економiчне благополу{чя)> та
запропонуйте iндикатори якостi життя населення, що вказують на
економiчне благополу{чя.

10.Охарактеризуйте змiст понять ((психологiчне благополуччя)) та
ЗаПрошонУЙте iндикатори якостi життя населення, що вкЕlзують на
психологiчне благополуччя.

1 1. Охарактеризуйте змiст понять <<соцiальне благополуччя)) та
ЗаПроПоНУЙте iндикатори якостi життя населення, що вк€lзують на
соцiальне благополуччя.

12.Перерахуйте та стисло охарактеризуйте ocHoBHi пок€вники рiвня життя
населення в YKpaiHi.

1З.Перерахуйте та стисло охарактеризуйте пiдходи до вимiрювання якостi
життя в УкраiЪi.

14.Пояснiть на прикладi будь-якоi обраноi вами краiни, у чому поJuIгае
специфiка оцiнки рiвня соцiального благополr{чя населення в нiй.

15.Пояснiть, чому необхiдно з€Lлучати людей, безпосередньо зацiкавлених
РеЗУлЬТаТаМи Дiялъностi з вiдстоювання iHTepeciB, починаючи з перших
KpoKiB з планування цiсi дiяльностi.

16.Розкрийте cyTHicTb понять <благополуччя)
благополуччя>).

17.стверджують, що соцiальна держава призводить до соцiального
Утриманства, оскiльки, грубо кажучи, багатим доводиться пJIатити за
бiдних (<<прихована експропрiацiп). Неолiберали вважають, що
держава загаJIьного добробуту призводить до падiння ефективностi
економiки i несе в собi ризик втрати населенням полiтичних свобод.
Аргументуйте свою точку зору.

18.Схарактеризуйте ocHoBHi показники рiвня життя населення в YKpaiHi.
19.уявiтъ, що ви визнаний експерт у соцiальнiй сферi. Вам необхiдно до

вiдомого мiжнародного видання подати арryментований експертний
висновок, в якому слiд довести, що соцiальне благополуччя с
антиподом бiдностi. Об'ем висновку - до 60 слiв.

20.Чи icHye наявнiсть зв'язку мiж матерiальним благопол}п{чям i здоров'ям
населення? Наскiльки силъним с вплив економiчного становища
людини на Його здоров'я в Украiнi в останнс десятилiття? Вiдповiдь
аргументуйте.

та ксоцiальне



IlIкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка Ifiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100_90

Дуже добре
Добре

82_89
75_81

Задовiльно
,Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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