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Політика дисципліни Академічна доброчесність – дотримання етичних 

принципів та визначених законом правил, зокрема таких як 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 

авторське право; надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності. 

Текстові запозиченнями мають становити не більше 20%. 

Відвідування занять є обов’язковим. Пропуски можливі 

лише з поважної причини з подальшим їх відпрацюванням. 

Здобувачі вищої освіти мають брати участь в обговоренні 

питань винесених на практичні заняття. Завдання мають бути 

виконанні перед заняттями. Відпрацювання пропущених 

занять є обов'язковими у години консультацій викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти – ініціювання 

творчих ідей у процесі опанування знаннями та навичками з 

навчальної дисципліни, продукування нових креативних ідей 

з тем, які виносяться на опрацювання. 

Що будемо вивчати? Предметом вивчення дисципліни є основні напрями 

 особливості  призначення усіх видів соціальної допомоги, 

законодавчо-нормативна база щодо соціальних виплат 

Чому це треба вивчати? Метою вивчення дисципліни є формування у студентів 
знань необхідних для розуміння механізму організації  обліку 
та надання соціальної допомоги, компенсацій та пільг  різним 

категоріям населення 

Яких результатів можна 

досягнути? 

ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з 
різних джерел для розв’язування професійних і 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 
соціальними подіями та явищами.  
ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення 
соціального добробуту та підвищення соціальної 
безпеки.  
ПРН 23. Конструювати процес та результат соціальної 
роботи в межах поставлених завдань, використовувати 
кількісні та якісні показники, коригувати план роботи 
відповідно до результатів оцінки 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в 

команді, взаємодія з людьми, уміння вирішувати конфлікти. 

 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

ЗК 4Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом 
ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до 
ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів 
соціальної роботи та основних її напрямів 



(психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, 
економічного, медичного). 
ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних 
процесів. 
ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази 
стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення. 
ФК 5. Здатність до виявлення, соціального 
інспектування і оцінки потреб вразливих категорій 
громадян, у тому числі які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 
ФК 6. Знання і розуміння організації та функціонування 
системи соціального захисту і соціальних служб. 
ФК 10. Здатність розробляти шляхи подолання 
соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх 
вирішення.. 
ФК 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані 
на піднесення соціального добробуту. 
ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і 
соціального захисту осіб, здійснення соціальної 
допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у 
складних життєвих обставинах 
 

Зміст дисципліни Державно-правова база соціальних виплат в Україні 

Соціальна допомога та виплати в умовах воєнного стану  
Особливості  призначення усіх видів соціальної допомоги, 
компенсацій та пільг  сім’ям з дітьми та малозабезпеченим 

сім’ям. 
Особливості  призначення усіх видів соціальної допомоги, 
компенсацій та пільг інвалідам та   особам що їх  доглядають  

Соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам 

 Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Компенсація як фізичній особі, яка надає соціальні послуги  та 

допомога на догляд  
Особливості  інших  компенсаційних виплат    
Порядок призначення, розмір та виплати державних 

соціальних допомог 

Обов’язкові завдання Виконання всіх завдань, які передбачені на практичних 
заняттях, модульних завдань, підсумкового контролю та 

виконання індивідуального навчально-дослідного завдання,  

обравши орієнтовну тематику реферату 

Міждисциплінарні зв’язки  «Медико-соціальні основи здоровя», «Українська мова 
за професійним спрямуванням», «Правові основи соціальної 

роботи» 



Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 
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Поточний контроль Систематичний поточний контроль знань під час практичних 
занять у формі усного опитування та тестових завдань, 

підготовки доповідей, доповнень до доповідей, участі в 

обговоренні, презентації самостійних завдань, вирішення 

ситуаційних задач. 

Підсумковий контроль залік 
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