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контент дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=29 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / 

години 

5/150 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (36 год.), самостійна 

робота (90 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.), самостійна робота 

(134 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів та правил академічної доброчесності, визначених 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти відвідують лекційні 

та практичні заняття відповідно до розкладу занять факультету 

соціальної та психологічної освіти 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%

d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%b

b%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b

8%d0%b9-

%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти 

Виконання практичних занять можуть передбачати розв’язання 

завдань креативного характеру. 

Що будемо вивчати?  Предмет вивчення дисципліни ґрунтується на пізнанні законів 

суспільного розвитку, зокрема соціальних відносин, виявляти 

глибинні тенденції розвитку в усіх сферах суспільного життя, що 

зумовлюють процес самореалізації людиною власного соціального 

потенціалу, її соціальної безпеки і здійснення цілеспрямованого 

впливу на них суб‘єктів регулятивної діяльності. 

Чому це треба 

вивчати?  

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

основними засадами реалізації соціальної політики в Україні. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування професійних завдань і встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами. 

mailto:iryna.karpych@udpu.edu.ua
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=29
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
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https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/


Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику 

країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення.  

Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення 

соціального добробуту. 

Здатність до розробки та реалізації соціальних  програм. 

Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального 

захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки 

тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.  

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, 

саморозвиток, критичне та екологічне мислення. 

Зміст дисципліни Соціальна політика в Україні як основа державної молодіжної 

політики. Вплив соціальної політики на соціальний розвиток 

демократичної країни. Особливості молодіжної соціально-

демографічної групи. Сутність, характер та особливості 

молодіжного руху як активного суб’єкта перетворення суспільства. 

Історія розвитку молодіжного руху в Україні 

Соціальна активність молоді як засіб привернення уваги до власних 

проблем. Молодіжна інфраструктура. Соціальна політика у 

сімейно-побутовій сфері. Соціальна політка у сфері трудових 

відносин. Соціальна політика у сфері захисту і соціально-трудової 

реабілітації інвалідів 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами завдань, 

передбачених планами практичних занять, виконання завдань 

самостійної роботи, виконання ІНДЗ (розробка соціального 

проекту). 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

 «Людина в сучасному соціумі», «Історія соціальної роботи»,   

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, повідомлень і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ. 
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Залік 


