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Найменування показникiв
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова

Мова викладання, навчання та оцiнювання yKpaiHcbKa

Загальний обсяг кредитiв / годин 2l60
Курс 5

Семестр 9

Обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: б0

Аудиторнi 16

Модульний контроль 4

Семестровий контроль 10

Самостiйна робота 30

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою змiстового модуля <Сучаснi TeopiT соцiального благополуччя) е

вивченнЯ осноВ сучасноi Teopii соцiального благополуччя, основних

парадигм, теорiй i моделей в галузi загалъноi та прикладних практико-

opiunro"u"r* теорiй рiвня Й якостi життя населення, благополуччя

суспiльства, особистостi i сiм'i.
Завдання змiстового модуля <<Cy.lacHi теорii соцiального благошолr{чя) :

проаналiзувати ocHoBHi пiдходи до визначення cyTHocTi феноменУ
соцiального благополrIчя i його види;

ознайомити студентiв з основними iндикаторами (компонентами,

показниКами) соцiального благополуччя, теоретичними пiдходами iх
обчислення та вiдпрацювати навички iх застосування в практицi

соцiалъноi роботи;
сформувати вмiння вiдбору та використання у професiйнiй дiяльноотi
статистИчних даних, що вiдбивають показники соцiального

благополуччя украiнського суспiльства;

проаналiзувати умови соцiалъного благополуччя рiзниХ категорiЙ

насеJIення;

ефективностi соцiальноi роботи в даному напрямку,

Результати навчання за дисциплrною
розумiння основ державнот соцiальноi полiтики на piBHi суспiльства та

l'^lT,1l1; здiйснювати менеджмент у соцiальнiй сферi;
з

3.



4. CTpyltTypa IIавчальноТ дисциплiни
тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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IИодуль 1 <Теоретичнi засади забезпечення соцiального благополуччя))
Тема 1. Типи теорiй соцiального
бпагополуччя особистостi,
суспiльства i середовища 4 2 2
тема 2. Якiсть життя як основа
соцiального благополуччя людини i
суспiльства 4 2 2

Самостiйна робота 1. Теоретичнi
засади забезпечення соцiального
благополуччя 15 15
Модульний контроль 2

Разом 25 4 4 15

NIодулъ 2 <Управлiння соцiальним благополуччям населення)
Тема 1. Концептуальнi пiдходи до
вимiрювання якостi життя в YKpaTHi 2 2
Тема 2. Система нацiональних
показникiв якостi життя 2 2
Тема З. Аналiз нацiональноi доповiдi
"I_{iлi Розвитку Тисячолiття. УкраТна:
2000-2015" 2 2
Тема 4. Розробка iндикаторiв
вимiрювання соцiального
благополуччя членiв мiсцевоТ
громади 2 2

Самостiйна робота 2. Управлiння
соцiалъним благополr{чям
населення 15 15
Модчльний контроль 2

Разом 25 4 4 15



Пiдготовка та проходження контрольних
заходiв 10

Усього б0 4 8 4 30

5. Програма навчальноi дисциплiни
lV[одуль 1. Теоретичнi засади

благополуччя
забезпечення соцiального

благополуччя. психологiчне

Лекцiя 1. Типи теорiй соцiальцого благополуччя особистостi,
суспiльства i середовища

Предмет, мета i завдання модуля <Сучаснi Teopii соцiального
благополуччя). Мiсце i роль модуля в системi пiдготовки фахiвцiв соцiалЬНОi

сфери. Типи теорiй соцiального благополуччя. Економiчне благополущя.
Соцiальне благополуччя. Психологiчне
благополуччя.

OoHoBHi поняття теми: благополуччя; соцiальне благополуччя; фактори
соцiального благополуччя, piBeHb соцiального благопол)ччя.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi:2
.Щодатковi: 1,9, 10

CeMiHapct'кe заняття 1. CyTHicTb, ocHoBHi принципи та категорii
соцiального благополуччя

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1

Лекцiя 2. Якiсть життя як основа соцiального благополуччя людиНи
i суспiльства

Соцiальнi iндикатори, Iндикатори якостi життя. Фактори та iндикаторИ
оцiнки якостi життя. Мiжнароднi iндикатори якостi життя. НацiоналЪНi
iндикатори якостi життя. OcHoBHi пок€вники рiвня життя насеЛенНЯ В

YKpaiHi. Регiоналънi системи iндикаторiв якостi життя.
OcHoBHi поняття теми: благополуччя; соцiалъне благополуччя; якiстЬ

життя; iндикатори якостi життя.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
.Щодатковi: 1, 3, 4, 8, 9, 10

CeMiHapcbкe заняття 2. Пiдходи до вивчення якостi життя
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1

Модуль 2. Управлiння соцiальним благополуччям цаселення
CeMiHapcbкe заняття 3. Концепryальнi пiдходи до вимiрювання

якостi життя в Украiнi
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, З

ceMiHapcbke заняття 3. Система нацiональних показникiв якостi
життя (Елекmроннuй курс) Рекомендованi джерела:

OcHoBHi: 1,2



ПрактиЧне заняТтя 1. АналiЗ нацiонаЛьноi доповiдi "Щiлi Розвитку
Тисячолiття. Украiна : 2000-2015"

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
практичне заняття 2. Управлiння соцiальним благополуччям

населення
Рекомендованi джерепа:
OcHoBHi: 1,2

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцiнювання навчаJIьних досягнень студентiв

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнюванн,I,

Yci завДаннЯ виконуЮться В електроннiй Bepcii модуля на платформi

http://elea.rцing.kuhg.edu.ua та подаютъся на пiдсумковому заняттi

вiдповiдного модуля.

Самостiйна робота 1. Теоретичнi засади забезпечення соцiальпого

н ми навчання

Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1 2 2

В iдвiдування семiнарськи1 Jацдть 1 2 2 2 2

В iдвiдування пр акfцччч}дgцt 1 2 2

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi i0 1 20 2 20

Робота на практичному заняттi 10 2 20

Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконаннJI, захист)

10

Виконання завдань для самостiйноТ роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25

Виконання IНЩЗ 30
Разом 54 74

N{аксималъна кiлъttiсть балiв: 12В

благополуччя



1. обrрунтуйте, чому сочiальне благополуччя рiзних груп населення с

провiдним фактором стiйкостi суспiльноi системи,

зьбразiть .*.rur"nнo взаемозв'язок теорiй соцiального благополуччя з

соцiалъною гtолiтикою та обrрунтуйте запропоновану схему.

Визначте сутЬ запропоНованих теорiй (Теорiя бiдностi Мальтуса,

БiднiстЬ i HepiBHicTb У марксистськiй теорii. Теорiя соцiалъноi

HepiBHocTi Платона. ТеорiЯ соцiалъноi HepiBHocTi Парсонса. Теорiя

соцiа;rьноi HepiBHocTi к. Маркса. Теорiя соцiальноi HepiBHocTi м,
вебера) та обrрунтуйте, яка з них вам iмпонуе найбiльше, а яка

найменше.
пояснiть на прикладi будь-якоi обраноI вами краiни, у чому полягас

специфiка оцiнки рiвня соцiального благополуччя населення в нiй,

уявiть, що ви визнаний експерт у соцiалънiй сферi. Вам необхiдно до

вiдомогО мiжнароДногО .видання 
подати аргументований експертний

висновок, в якому слiд довести, що соцiалъне благогlолlлrчя с

антиподом бiдностi. об'ем висновкУ - до 60 слiв,

Форлlа поОання резульmаmiв BttKoнанo| робоmu"
результат подаеться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого

вiдповiдас окремому пункту завдання. Роздiли з новот сторiнки не

починаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь

у в елеItТронномУ Kypci на гIереВiр*у. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у

xMapi та надайт. до.iу.' для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае

посилання). У цьому вигIадку надiшлiть в електронний курс посилання на

створений вами е-документ.
Крumерil' оt 1iню вання :

1. Змiстова складова - 4 бали (д"u. завдаrtня)

2.

.'
J.

4.

5,

2. ОфорМлення текстовогО докуNIента - 1 бал (див. Форма подання

резулътатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: 1, 3, 4, 8, 9, 10

самостiйна
населення

Вашiй увазi пропонуетъся ряд завданъ, якi слiд виконати у вигJUIдi есе,

висловивши свою власну думку та обцрунтувавши позицiю.

1. Щержава заг€шЬногО добробуТу - ще одна спроба людства знайти край

на землi>i. Переживши розквiт У лругiй половинi хх столiття, держава

загального добробуту в tOBo-x роках виrIвилася в глибокiй кризi. Якиft досвiд

набуло людство u p..ynrTaTi полiтики i практики wеlfаrе state (з англ, -
(держава загаlrьного добробутр? Чи с перспектива у держави загального

добробуту?

робота 2. Управлiння соцiальним благополуччям

2. Стверлжують, що соцiальна держава призводить до соцlчtлъного

утриманСr"а, о"*iльки, грубО кажучи, багатим доводитъся платити за бiдних
7



(<прихована експропрiачiя>). Неолiберали((прихована експропрlацlя).). гlеолlоерали вважають, що держава загалъного
добробуту призводить до падiння ефективностi економiки i несе в собi ризик
втрати населенням полiтичних свобод. Аргументуйте свою точку зору.

3. ffайте вiдповiдi на питання: Що дпя Вас означае добре жити? TTIo, на
Ваш погляд, важливо, а що не важливо для досягнення успiху, благопол)л{чя в
життi? Що Ви плануете на найближчi 5 poKiB? Як оцiнюете Ваше матерiальне
благополуччя? Ваше уявлення про соцiальне благополуччя? Як Ви вважасте,
сприЙняття соцiального благополуччя рiзними суспiльними групами однаково
або диференцiюсться залежно вiд вiкових та соцiокультурних особливостей?
Вiдповiдь аргументуйте.

4. fiослiдженнrl пок€lз€Lли, що iснують рiзнi уявлення людей про piBeHb
матерiального добробуту, заможностi. Поняття добре жити диференцiюеться
заJIежно вiд вiкових та соцiокультурних особливостеЙ. Як ви припускаете,
уявлення опитаних про соцiальне благополуччя визначасться тiльки
матерiальним благополуччям або ж багатством людських вiдносин,
орiснтацiсю на духовний розвиток i психологiчний комфорт. Вiдповiдь
аргументуйте.

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 УкраiЪi в останнс
десятилiття? Вiдповiдь аргументуйте.

Форпtа поdання резульmаmiв BuKoHaHoi 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
Kypciу в електронному Kypcl на перевlрку. lнший варlант: розмlстlть документ у

xMapi та надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегл яд для Bcix, хто мае
перевiрку. Iнший BapiaHT: розмlстlть

посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронниЙ курс посилання на
створелIий вами е-документ.

Кр u m е р ii' о tуiню в ання :

1. Змiстова складова - 4 бали (диu. завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 ба-п (д"". Форма rrодання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: 1,3,4, 8,9, 10

6.З. Форми tIроведення модульного контролю та критерii оцiнювання.
Модульний контроль здiйснюсться у виглядi тестування в електронному
Kypci.
Студентами пропонуються TecToBi завдання у кiлъкостi25 питань.
вudu mесmовuх завdань:

Iз вибором однiеi правильноi вiдповiдi;



по пам'ятi;
Завдання вiдкритого типу, що передбачае розгорнуту вiдповiдь.

Крumерit оцiнювання:
Виконання тестових завдань максимум 25 балiв (виставляеться

автоматично програмою ADTester у електронному Kypci).

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерii
оцiнювання.

За змiстовим модулем - не передбачено навчаJIъним пJIаном.

6.5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю.

1. Визначте суть запропонованих теорiй (Теорiя бiдностi Мальтуса.
Бiднiсть i HepiBHicTb у марксистськiй Teopii. Теорiя соцiальноi
HepiBHocTi ГIлатона. Теорiя соцiальноТ HepiBHocTi Парсонса. Теорiя
соцiальноi HepiBHocTi К. Маркса. Теорiя соцiальноi HepiBHocTi М.
Вебера.) та обrрунтуйте, яка з них вам iмпонуе найбiльше, а яка
найменше.

2. Щайте вiдповiдi на питання: Чи icHye наявнiсть зв'язку мiж
матерiальним благополуччям i здоров'ям населення? Наскiльки
сильним с вплив економiчного становища людини на його здоров'я в

Украiнi в останне десятилiття? Вiдповiдъ арryментуйте.
З. Щослiдження пок€lз€tгIи, що iснуютъ рiзнi уявлення людей про piBeHb

матерiального добробуту, заможностi. Поняття добре жити

диференцiюеться залежно вiд вiкових та соцiокультурних особливостей.
Як ви припускасте, уявлення опитаних про соцiалъне благополуччя
визначасться тiльки матерiальним благополуччям або ж багатством
людських вiдносин, орiентацiею на духовний розвиток i психологiчний
комфорт. Вiдповiдь аргументуйте.

4. Зобразiть схематично взаемозв'язок теорiй соцiального благополуччя з

соцiальною полiтикою та обГрунтуйте запропоновану схему.
5. Оберiть один з iндикаторiв оцiнки потреб дитини та запропонуйте

дiагностичний iнструментарiй до нъого 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 краiнi.

8. Охарактеризуйте змiст поняття <<якiсть життя) як основи соцiальноГо
благополуччя людини i суспiльства.



9. Охарактеризуйте змiст понять <<економiчне благополу{чя) та

запропонуйте iндикатори якостi життя населення, що вк€вують на

економiчне благополуччя.
10.Охарактеризуйте змiст понять ((психологiчне благополуччя) та

запропонуйте iндикатори якостi життя населення, що вкzlзують на

психологiчне благополуччя.
11. Охарактеризуйте змiст понять ((соцiалъне благополr{чя) та

запропонуйте iндикатори якостi життя населеннrI, що ВкаЗУЮТЬ На

соцiальне благополу{чя.
12.Перерахуйте та стисло охарактеризуйте ocHoBHi показники рiвня життя

населеннrI в YKpaiHi.
13.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 благопол)л{чя населення в нiй.

1 5.Пояснiть, чому необхiдно залу{ати людей, безпосередньо зацiкавлених

резулътатами дiялъностi з вiдстоювання iHTepeciB, починаючи з перших
KpoKiB з планування цiеi дiяльностi.

16.Розкрийте cyTHicTb понятъ <<благополr{чя)

благополуччя).
17.Стверджують, соцiалъна держава призводить соцiальногоUтвердЖують, щО соцl€Lлъна держава rrризtj()ли,rЬ лU UuцIilJlbfrvr \,

утриманства, оскiльки, грубо каж)ди, багатим доводиться платити за

бiдних (<<прихована експропрiацiп). Неолiберали вважаютъ, що

держава заг€UIьного 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 Украiнi.
19.Уявiть, Що ви визнаний експерт у соцiальнiй сферi. Вам необхiдно до

Украiнi.

вiдомого мiжнародного видання подати арryментованиЙ експертний

висновок, в якому слiд довести, що соцiальне благополуччя с

антиподом бiдностi. Об'см висновку - до 60 слiв.
20.Чиiснус наявнiсть зв'язку мiж матерiальним благополr{чям i здоров'ям

населення? Наскiльки силъним с вплив економiчного становища

людини на його здоров'я в YKpaiHi в останнс десятилiття? Вiдповiдь
аргументуйте.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

та ((соцlальне

до

оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 1 00-90

Щуже добре
Щобре

82-89
75-8 i

задовiльно
.Щостатньо

69-14
60-68

Незадовiльно 0-59
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