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ОК 16 

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://bit.ly/3EMVsFC). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (самостійне 

виконання навчальних завдань  творчого характеру, 

висловлення власної думки, активність на заняттях, 

обґрунтування власної позиції). 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  основні 

засади державної молодіжної політики, її вплив на соціальний 

розвиток демократичної країни; особливості соціально-

демографічних груп; проблеми молодіжного руху як 

об’єктивного і суб’єктивного фактору урядової соціальної 

політики; мету, завдання та зміст соціальної політики в 

Україні як основи державної молодіжної політики; принципи 

реалізації державної соціальної політики через соціальну 

інфраструктуру; основні засади державної соціальної 

політики у сімейно-побутовій сфері; соціальні механізми 

попередження безробіття; основні принципи соціальної 

політики релігійних інститутів; соціальні аспекти політико-

правового регулювання життєдіяльності людини.  



Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни «Соціальна політика». 

Для соціальної роботи як системи професійної 

діяльності соціальна політика є надзавданням. Відповідно до 

законодавчо-нормативної бази соціальний працівник сприяє 

ефективному застосуванню соціальної політики у практичній 

діяльності. При цьому реалізує інструменти державної 

соціальної політики через соціальну інфраструктуру, що 

функціонує у сферах соціальної роботи. 

 
Яких результатів можна 

досягнути?  

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації 

з різних джерел для розв’язування професійних і 

встановлювати причиннонаслідкові зв’язки між соціальними 

подіями та явищами.  

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу соціальної проблеми.  

ПРН 8. Критично аналізувати й оцінювати чинну 

соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. 

 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні 

оволодіти такими компетентностями:  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів 

соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, 

соціальнопедагогічного, 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 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, 

спрямовані на піднесення соціального добробуту. 

ФК 17. Здатність виявляти і залучати ресурси 

організаційпартнерів з соціальної роботи для виконання 

завдань професійної діяльності. 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в 

команді, емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-

менеджмент, саморозвиток, критичне та екологічне мислення. 



Зміст дисципліни Тема 1. Соціальна політика в Україні як основа державної 

політики 

Тема 2. Вплив соціальної політики на соціальний розвиток 

демократичної країни 

Тема 3. Особливості молодіжної соціально-демографічної 

групи 

Тема 4. Сутність, характер та особливості молодіжного 

руху як активного суб’єкта перетворення суспільства 

Тема 5. Історія розвитку молодіжного руху в Україні 

Тема 6. Соціальна активність молоді як засіб привернення 

уваги до власних проблем 

Тема 7. Молодіжна інфраструктура 

Тема 8. Соціальна політика у сімейно-побутовій сфері 

Тема 9. Соціальна політка у сфері трудових відносин 

Тема 10. 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. 

 

Міждисциплінарні зв’язки Вступ до спеціальності 

Етика соціальної роботи 

Теорія соціальної роботи 

 
Інформаційне забезпечення 
(з репозитарію,  фонду 
бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Коляда Н. М. Молодіжна робота – новий стратегічний 

напрям соціальної політики в Україні / Н. М. Коляда // 

Соціальна робота: від теорії до практики: колективна 

монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда 

та ін. – Умань, 2017. – Ч. 2. – 210 с. – С. 86–99. 

2. Коляда Н. М. Розвиток молодіжної роботи в умовах 

вищого закладу освіти. Соціальна робота і соціальна освіта. 

2018. Вип. 2. С. 79–88. 

3. Методичні рекомендації до самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

«Соціальна політика» (ОПП «Соціальна 

робота», спеціальність 231 соціальна робота): навч.-метод. 

вид. / уклад.: Коляда Н.М. ; Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. 

педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2022. 36 с. 

4. Молодіжний менеджмент та політика : навчальний 

посібник / МОН України, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини ; уклад.: 

Левченко Н.В., Коляда Н.М. Київ : Компринт, 2021. 119 с.  

5. Освітня програма «Соціальна робота (Соціально-

психологічне консультування)». Факультет соціальної та 

психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини. URL: 

https://cutt.ly/BZiB5ds 

6. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія 

праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с. 

7. Соціальна політика: навчальний посібник / Уклад. 

І.О. Карпич, Н. М. Коляда. Умань : ПП Жовтий, 2021. 156 с. 

8. Соціальна робота та соціальна освіта. Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Режим 

доступу: http://srso.udpu.edu.ua) 

http://srso.udpu.edu.ua/


 
 
 

Розробник                                                                     Н. М. Коляда  
 

9. Сучасні теорії соціальної роботи: Антологія [упор. 

Т.Семигіна]. Київ: Академія праці, соціальних відносин і 

туризму, 2021. 160 с.  
Інформаційні ресурси 

Наукова бібліотека  УДПУ імені Павла Тичини.  URL:      

library.udpu.org.ua 

Інституційний депозитарій УДПУ.  URL:    

dspace.udpu.org.ua 

Факультет соціальної та психологічної освіти УДПУ 

імені Павла Тичини.  URL:    https://fspo.udpu.edu.ua/  

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.  

URL:    nbuv.gov.ua  

Офіційний інтернет-сайт Держкомстату України.  URL:     

www.ukrstat.gov.  

Міністерство соціальної політики України.  URL:     

https://www.msp.gov.ua. 

ДУ Державний інститут сімейної та молодіжної 

політики.  URL:    https://dismp.gov.ua. 

The International Association Of Schools Of Social Work 

(Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи). URL:  

https://bit.ly/2ZYWK0N 

 
 
Поточний контроль 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум-

ковий тест 

(екзамен) 

Сума 

Денна форма навчання 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

 

ІНДЗ 

10 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

 

Т8 Т9 Т 10  

15 

5 10 5 5 5 5 10 10 10 10 

Заочна форма навчання 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

 

ІНДЗ 

10 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

 

Т8 Т9 Т 10  

10 

10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 
 
 
Підсумковий контроль 
 

Екзамен 
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