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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 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%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/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти 

Виконання практичних занять можуть передбачати 

розв’язання завдань креативного характеру. 

Що будемо вивчати?  Предмет вивчення дисципліни  є формування теоретичних 

знань та практичних навичок щодо концептуальних засад 

державної політики в соціогуманітарній сфері.  

Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів 

з концептуальними засадами державної політики в 

соціогуманітарній сфері. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти  

повинні: 

знати:  основні засади державної політики у сфері духовного 

розвитку сучасного українського суспільства; гуманістичну 
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спрямованість етнонаціональної політики держави; 

особливості формування та реалізації державної політики 

щодо закордонного українства; державні стандарти у сфері 

охорони здоров’я; трансформацію соціальної політики 

держави та забезпечення соціальної спрямованості 

економічного розвитку; сутність, проблеми та перспективи 

розвитку соціального захисту населення України; реалізацію 

державної політики у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 

вміти:   аналізувати законодавчі нормативно-правові акти, що 

визначають концептуальні засади державної політики в 

соціогуманітарній сфері; орієнтуватися та користуватися 

основними положеннями вітчизняного законодавства, що 

визначають основи державної політики у сфері духовного 

розвитку сучасного українського суспільства, у сфері 

охорони здоров’я, у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю; використовувати основну та додаткову 

літературу для аналізу сутності, проблеми та перспективи 

розвитку соціального захисту населення України 

 Програмні результати навчання: 

ПРН 7. Використовувати базові знання про принципи 

державної соціальної політики та шляхи соціального 

забезпечення населення. 

ПРН 8. Застосовувати засоби соціально-правової політики в 

сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та 

законодавства України в галузі соціального забезпечення. 

ПРН 11. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини 

їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан 

певних категорій населення. 

 
Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 

такими компетентностями:  

ЗК 1. 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.  

ЗК 15. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків.  

ФК 1. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з 

соціальним розвитком держави. 

ФК 2. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно 

соціальної роботи та соціального забезпечення. 

ФК 3. Здатність консультувати з питань соціального 

забезпечення різним групам населення, що опинилися 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 Тема 1. Державна політика у сфері духовного розвитку 

сучасного українського суспільств  

Тема 2. Гуманістична спрямованість етнонаціональної 

політики держави 

Тема 3. Формування та реалізація державної політики щодо 
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закордонного українства 

Тема 4. Державні стандарти у сфері охорони здоров’я. 

Тема 5. Трансформація соціальної політики держави та 

забезпечення соціальної спрямованості економічного 

розвитку. 

Тема 6. Сутність, проблеми та перспективи розвитку 

соціального захисту населення України 

Тема 7. Державна політика у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами 

завдань, передбачених планами практичних занять, 

виконання завдань самостійної роботи, виконання ІНДЗ 

(написання реферату). 

Міждисциплінарні зв’язки Навчальна дисципліна «Концептуальні засади державної 

політики в соціогуманітарній сфері» з такими навчальними 

дисциплінами: «Соціальна політика», «Політика соціального 

забезпечення», «Соціальна політика зарубіжних країн», 

«Політика зайнятості та ринок праці». 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Соціальна політика : навчальний посібник / [МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини] ; [уклад. І. О. Карпич, 

Н. М. Коляда] ; [рец. Кочубей Т. Д., Албул І. В.]. – Умань : 

Жовтий О. О., 2016. – 135 с.  

2. Климанська Л. Д., Малик І. Р., Савка В. Є., Турчин Я. Б., 

Хома Н. М. Соціальна політика : навч. посіб. : рек. МОН 

України / за заг. ред. В. М. Пічі, Я. Б. Турчин ; МОН України, 

НУ «Львівська політехніка», Ін-т гуманітарних і соціальних 

наук, Кафедра соціології і соціальної роботи, Кафедра 

політології і міжнародних відносин. 2-ге вид., випр. і допов. 

Львів : Новий Світ-2000, 2018. 321 с. 

3. Соціальна політика : навчальний посібник / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [уклад. І. О. 

Карпич, Н. М. Коляда ; рец. Кочубей Т. Д., Албул І. В.]. 

Умань : Жовтий О. О., 2017. 136 с. 

4. Єлагін В. Соціальна політика в Україні в контексті 

Європейської інтеграції: соціально-правові аспекти. Новий 

колегіум. 2017. № 4.  С. 12-13. 

Поточний контроль  

Поточне оцінювання 

Підсум

ковий 

тест 

(екзаме

н) 

Сума 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 Т4 Т5 

 

Т6 Т7  

 

 

15 

 

15 

10 

 

10 

 

10 10 10 

 

10 10 

 
 

Підсумковий контроль Залік 


