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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 
Навчальна дисципліна «Організація соціального забезпечення» відноситься до 

циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами 
теорії та практики використання сучасних технологій соціальної роботи. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з методологією 
та теоретичними концепціями соціальної роботи, вивчення проблем соціального 
забезпечення людей в різних сферах, підготовка майбутніх соціальних працівників до 
роботи з різними соціальними верствами населення. 

Завданнями вивчення дисципліни є отримання студентами необхідних знань та 
вмінь з організації соціального забезпечення і захисту людей в сучасних умовах та набуття 
навичок самостійної роботи пов’язаної з раціональною організацією соціальної підтримки, 
обслуговування та забезпечення соціально незахищених верств населення. 

СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторн
і, практичні, 
семінарські) 

Результати 
навчання Завдання Оцінюванн

я 

  1 семестр   
                           Модуль 1 

Тема 1. Соціальне 
забезпечення — 
пріоритетний напрям 
соціальної політики 
держави. 

2/2 

Аналізувати 
політику 
Української 
держави з питань 
соціальної 
роботи. 
Визначати, 
ефективні 
технології 
соціальної 
роботи. Вміти 
користуватись 
визначеннями та 
змістом теорії 

Відповіді 
на 
запитання. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn. 

30 



соціальної 
роботи. 

Тема 2. Державні 
соціальні стандарти 
та соціальні гарантії 

в системі 
соціального 
забезпечення. 

4/4 

Знати чинне 
законодавство 
про соціальне 
забезпечення та 
соціальну 
підтримку 
населення. Знати 
концептуальні 
засади системи 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки.  

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 

практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 

elearn. 

40 

Тест до модуля 1    30 
Разом за 
змістовим 
модулем 1 

   100 

                       Модуль 2 
Тема 3. 
Правовідносини 
щодо соціального 
забезпечення.  

4/4 Розуміти основні 
можливі як 
безпосередні, так 
і потенційні 
проблеми та 
питання системи 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки.  

 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тема 4.          
Трудовий 
(страховий) стаж і 
вислуга років.  

4/4 
Усвідомлювати 
головні 
механізми 
реалізації 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки в 
Україні.  

 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

30 

Тема 5.             
Соціальні ризики як 
підстава виникнення 
в особи права на 
соціальне 
забезпечення. 4/4 

Розуміти основні 
функції та 
пріоритети 
державної 
соціальної 
політики, 
передусім у сфері 
соціального 
забезпечення та 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног

20 



соціальної 
підтримки.  

 

о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

Тест до модуля 2    30 
Разом за 
змістовим 
модулем 2 

   100 

                           Модуль 3 
Тема 6.            
Система державних 
органів та їх функції 
щодо соціального 
забезпечення. 

4/4 Вміти 
орієнтуватися в 
системі джерел 
соціального 
законодавства 
України та 
міжнародно-
правового 
регулювання 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки.  

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

30 

Тема 7.          
Пенсійне 
забезпечення в 
Україні. 

4/4 Вміти 
аналізувати, 
узагальнювати і 
правильно 
застосовувати 
норми права 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки у 
практичній 
діяльності, 
роз’яснювати їх 
зміст. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

30 

Тема 8.               
Пенсії за вислугу 
років. 

4/4 
Вміти 
застосовувати на 
практиці норми 
правових актів 
щодо соціаль 
ного 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки.  

 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тест до модуля 3    20 
Разом за 
змістовим 
модулем 3 

    

                          Модуль 4 



Тема 9.          
Пенсійне 
забезпечення в 
системі 
загальнообов’язково
го державного 
пенсійного 
страхування. 

2/2 Вміти 
здійснювати 
пошук 
необхідних 
фактографічних і 
документа льних 
матеріалів, 
систематизовуват
и та 
узагальнювати їх.  
Вміти 
застосовувати 
методи 
дослідження 
суспільних 
процесів.  

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

30 

Тема 10.   
Недержавне 
пенсійне 
забезпечення. 

4/4 Прогнозувати 
тенденції 
розвитку системи 
соціального 
забезпе- чення та 
соціальної 
підтримки і 
знаходити 
правильні управ-
лінські рішення.  

 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

30 

Тест до модуля 4    40 
Разом за 
змістовим 
модулем 4 

   100 

                           Модуль 5 
Тема 11.          
Система страхових 
допомог за 
законодавством 
України.  

2/2 Вміти 
орієнтуватися в 
системі джерел 
соціального 
законодавства 
України та 
міжнародно-
правового 
регулювання 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки.  

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

15 

Тема 12.          
Державні допомоги. 

2/2 Вміти 
аналізувати, 
узагальнювати і 
правильно 
застосовувати 
норми права 
соціального 
забезпечення та 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 

15 



соціальної 
підтримки у 
практичній 
діяльності, 
роз’яснювати їх 
зміст. 

практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

Тема 13.              
Соціальні пільги як 
вид соціального 
забезпечення.  

2/2 
Усвідомлювати 
головні 
механізми 
реалізації 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки в 
Україні.  

 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тема 14.       
Соціальне 
обслуговування. 

2/2 
Розуміти основні 
функції та 
пріоритети 
державної 
соціальної 
політики, 
передусім у сфері 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки.  

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

15 

Тема 15.     
Соціальний захист 
окремих категорій 
непрацездатних 
громадян. 

3/3 
Усвідомлювати 
головні 
механізми 
реалізації 
соціального 
забезпечення та 
соціальної 
підтримки в 
Україні.  

 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентаці
й до 
практичног
о заняття. 
Виконання 
практичног
о завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

15 

Тест до модуля 5    20 
Разом за 
змістовим 
модулем 5 

   100 

Всього за 
навчальну роботу 

0,7·(RЗМ1 +RЗМ2 + RЗМ3) 
      RНР = -------------------------------------- 
                                          2 

70 

Підсумкова атестація (залік) 30 
Всього за курс                                 RДИС =RНР +RАТ                                                                                                                              100 



 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу викладачів, які забезпечують курс, за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 
доброчесності: 

Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових 
контрольних робіт та екзаменів заборонені. Користування 
мобільними пристроями допускається лише з дозволу 
викладача під час онлайн-тестування та підготовки практичних 
завдань. Самостійні роботи у вигляді рефератів, доповідей, 
презентацій повинні мати коректні текстові посилання на 
використані інформаційні джерела.  

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально в дистанційному режимі (у онлайн 
формі за погодженням із деканом факультету і лектором курсу).  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 
заліків 

екзаменів заліків 
90-100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 
 
 


