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Анотація навчальної дисципліни 

 

     Основна мета навчальної дисципліни «Правові засади соціальної роботи» полягає у 

формуванні здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає розуміння особливостей і тенденцій 

розвитку правового регулювання відносин соціального захисту і соціального забезпечення 

населення України, а також засвоєння здобувачами вищої освіти  теоретичних положень 

правових норм, понятійно-категоріального апарату та формування юридичного мислення на 

основі здобутих правових знань в цій сфері та основного правового інституту галузі права 

соціального забезпечення що стосуються соціальних  відносин та безпосередньо соціальної 

роботи. 

     Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набудуть наступних 

здатностей та вмінь:  

 

 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 застосовувати знання у практичних ситуаціях.   

 Здатність планувати та управляти часом.  

 Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів 

(психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).  

 Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального 

забезпечення 

 Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в 

польових і лабораторних умовах. 
 

 

Навчальна дисципліна «Правові засади соціальної роботи» пов'язана з іншими 

дисциплінами циклу бакалаврської підготовки, зокрема: «Вступ до спеціальності», «Теорія 

та історія соціальної роботи», «Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів», 

«Теорія і практика волонтерської діяльності» та інші. 

Для забезпечення освітнього процесу під час дистанційного навчання та більш ефективної 

комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни і засвоєння матеріалу 

використовуються система Електронний кампус, ресурси платформи дистанційного 

навчання «Сікорський», сервіс «Google Classroom», сервіси для організації онлайн-

конференцій та відеозв’язку (наприклад, «Zoom», «Skype»), електронна пошта, месенджери 

(Viber, WhatsApp, Telegram, google документи). Також необхідно володіти навичками з 

використання текстового редактора, редактора зі створення презентацій, редактора зі 

створення таблиць та здійснення розрахунків. 

 

 

Перелік тем 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи правового регулювання сфери соціального забезпечення    та 

соціального захисту.  

Тема 1.1.  Сутність соціальної роботи, соціального забезпечення и правового регулювання.  

Тема 1.2.  Соціальна політика держави у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення. 
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Тема 1.3. Поняття права соціального забезпечення як основної галузі права у соціальній 

політиці держави 

РОЗДІЛ 2.  Практична соціальна робота та право громадян на соціальне забезпечення. 

Тема 2.1. Правове провадження практичної соціальної  роботи. 

Тема 2.2. Право громадян  на державні соціальні допомоги. 

Тема 2.3. Державна допомога сім'ям з дітьми. 

Тема 2.4. Правове регулювання сімейних відносин за Сімейним кодексом Украйни  та 

спеціальним законодавством.   

Тема 2.5. Матеріальне забезпечення за державним соціальним страхуванням. 

Тема 2.6. Право громадян України на отримання пенсій та умови їх призначення. 

РОЗДІЛ 3.  Право громадян на соціальні послуги і  соціальне обслуговування. 

Тема 3.1.  Право громадян на соціальні послуги. 

Тема 3.2. Право громадян на соціальні пільги і соціальне обслуговування. 

Тема 3.3. Будинки-інтернати, психоневрологічні інтернати та інші спеціалізовані будинки 

для людей  похилого віку та тих хто має функціональні обмеження 

Тема 3.4. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. та інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної 

зброї.   

Тема 3.5. Ветерани війни та військовослужбовці:  їх статус та право на пільги за 

законодавством України. 

Тема 3.6. Система заходів з надання соціальних гарантій  

(реабілітаційних послуг і допомог)  особам з відповідним статусом ветеранів війни. 

Тема 3.7. Правове забезпечення соціальної роботи з питань  захисту прав дітей у збройних 

конфліктах. Правовий статус мігрантів в Україні. 

Тема 3.8. Правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні. 

Тема 3.9. Правові засади соціальної роботи з проблемними категоріями населення. 

 

 

Програмні результати навчання  

 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на 

першому занятті. 

№ 

з/п 

Результати навчання 

 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

(контрольні 

заходи) 

Термін 

виконання 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснювати пошук, аналіз і 

синтез інформації з різних 

джерел (нормативних актів) для 

розв’язування професійних і 

встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між 

соціальними подіями та 

явищами. 

 

- Показ слайдів, 

презентацій; 

робота в командах; 

робота з 

законодавчо-

нормативними 

актами,  текстом, 

навчальною 

літературою 

Поточний 

контроль,  

 

 

1-18-ий 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

2. 

Використовувати методи 

профілактики для запобігання 

можливих відхилень у 

психічному розвитку, 

- Показ слайдів, 

презентацій; 

робота в командах; 

 

Поточний 

контроль, 

модульна 

1-18-ий 

тиждень 
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порушень поведінки, 

міжособистісних стосунків, для 

розв’язання конфліктів, 

попередження соціальних 

ризиків та складних життєвих 

обставин. 

робота з 

законодавчо-

нормативними 

актами,  текстом, 

навчальною 

літературою 

контрольна 

робота, залік 

 

 

Форми та технології навчання 

 

Лекції, семінари, презентація чи публічний виступ з використанням інформаційно-

комунікативних технологій при підготовці до занять. 

 

Навчальні ресурси 

Всі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали і 

нормативно-правові акти розміщено в системі Електронний кампус, прикріплені до 

відповідних тем в Google Classroom, надсилаються на електронну пошту групи.. Посилання 

на іноземні курси додаються та допускаються. Допускається роздача роздрукованих 

матеріалів та тестів в паперовому вигляді. 

 

Система оцінювання 

 

№ 

з/п 
Контрольний захід  % 

Ваговий 

бал 

Кіл-

ть 
Всього 

1. Презентація чи публічний виступ 10% 10 1 10 

2. 
Опитування за темою заняття, обговорення 

результатів пошуково-аналітичної роботи 
30% 5 6 30 

3. 
Участь у обговореннях та доповнення на 

семінарах 
30% 1 30 30 

4. Модульна контрольна робота 30% 30 1 30 

 Всього: 100 

 

 

 

Семестрова атестація студентів 

 

Обов’язкова умова допуску до заліку Критерій 

1 Виступ /презентація чи публічний виступ 5 ≤ RD ≤ 10 

2 
Опитування за темою заняття, обговорення 

результатів пошуково-аналітичної роботи  
20 ≤ RD ≤ 30 

3 Участь у обговореннях та доповнення на 20 ≤ RD ≤ 30 
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семінарах  

4 Модульна контрольна робота  15 ≤ RD ≤ 30 

 Всього 60≤ RD ≤ 100 

 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою 

  

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

 

Політика навчальної дисципліни 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Написання тез, статті, 

виконання пошуково-

аналітичної роботи 

 5-10 балів - - 

Участь у міжнародних, 

всеукраїнських та/або 

інших заходах та/або 

конкурсах (за тематикою 

навчальної дисципліни) 

10 балів - - 

Відвідування занять 

Відвідування занять не є обов’язковим, фінальний рейтинговий бал студента формується 

виключно на основі оцінювання результатів навчання. Разом з тим, обговорення результатів 

виконання тематичних завдань, а також  презентація / публічний виступ та участь у 

обговореннях та доповнення на семінарах оцінюватимуться протягом практичних занять.  

Пропущені контрольні заходи 
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МКР, яка подається на перевірку з порушенням терміну виконання без поважної причини 

(підтвердженої документально), не оцінюється. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання 

графіка освітнього процесу студентами. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 

контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними 

процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 

аргументовано, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного. 

Дистанційне навчання (необов’язковий пункт) 

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів за певною тематикою допускається 

за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання 

пройти онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів 

допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній 

дисципліні. 

Виставлення оцінки за контрольні заходи шляхом перенесення результатів проходження 

онлайн-курсів не передбачено. 

Інклюзивне навчання (необов’язковий пункт) 

Навчальна дисципліна «Правові засади соціальної роботи» може викладатися для студентів з 

особливими освітніми потребами. 
 

 

Критерій 
Перша 

атестація 
Друга атестація 

Термін атестації  Тиждень 8 Тиждень 14 

Умови отримання атестації Поточний рейтинг  ≥ 15 балів ≥ 40 балів 


