
Назва дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Рівень вищої освіти Другий  (магістерський)  рівень 

Назва спеціальності 231 - Соціальна робота 

Назва спеціалізації  

Форма навчання денна, заочна 

Кафедра, що забезпечує Психології та соціальної роботи 

курс 1 семестр 1 Викладачі: Лазарева А. О. 

А Мета і задачі дисципліни 

 Мета дисципліни: виробити у майбутніх соціальних працівників 

цілісне уявлення про організаційні основи та принципи діяльності 

територіальних центрів, громад та органів соціального захисту 

населення, як у світовій практиці, так і в Україні. 

Задачі дисципліни:  

– сформувати комплексне уявлення соціальних працівників про 

організаційні основи діяльності органів соціального захисту населення; 

– ознайомити з нормативно-правовими та соціально-економічними 

основами організації діяльності системи соціального захисту населення 

на інституційному та не інституційному рівнях; 

– усвідомити специфіку діяльності різних органів соціального ах ситу 

населення; 

– сформувати базові знання у галузі організації діяльності органів 

управління в системі соціального захисту населення; 

– отримати уявлення про особливості соціального забезпечення, 

соціального страхування, соціального обслуговування органами 

соціального захисту населення проблеми інтенсифікації ї діяльності 

органів соціального захисту населення, підвищення ефективності праці 

соціальних працівників в органах соціального захисту населення; 

– сформувати вміння досліджувати діяльність органів соціального 

захисту населення та здійснювати оцінку результативності 

організаційної діяльності та вміти виконувати аналіз кількісних 

показників дослідження закономірностей функціонування органів 

соціального захисту населення; 

– вміти застосовувати методи наукового дослідження, навички збору, 

обробки та інтерпретації інформації для аналізу соціальних програм 

управління діяльністю органів соціального захисту населення та 

систематизувати знання про сучасні проблеми організації та управління 

діяльністю органів соціального захисту населення в Україні та за 

кордоном. 

B Тематика дисципліни 

 Тема 1. Система соціального захисту населення :принципи, функції та 

організаційно правові форми.  

Тема 2. Органи соціального захисту населення: види, структура, функції 

та основні завдання. 

Тема 3. Основи організації соціальної діяльності органів соціального 

захисту населення в системі подолання соціальних ризиків. 

Тема 4. Система соціального партнерства в організації діяльності органів 

соціального захисту населення та громад. 

Тема 5. Безробіття як соціальне явище. 

Тема 6. Система соціального захисту безробітних. 

Тема 7. Державна служба зайнятості в системі соціального захисту 

безробітних громадян. 



C Стиль та методика навчання 

Організаційно-
методичні форми 
вивчення 

Лекційні заняття, практичні заняття. 

Форми контролю Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, усний екзамен 

D Компетентності 

 ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК11. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК1. Знання принципів формування державної соціальної політики щодо 

напрямів вирішення проблем соціальної роботи.  

СК2. Навички застосування методів аналізу, оцінки стану об’єктів 

соціальної роботи.  

E Основні результати навчання 

 ЗК8. 

РН5. (З, АВ) Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 

творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній 

сфері. 

РН8. (У) Уміти застосовувати знання і розуміння для розв’язання завдань 

які характерні обраній спеціальності. 

РН11. (АВ) Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 

закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо. 

РН16. (У) Вміти систематично опрацьовувати літературу за фахом (у 

тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 

тощо. 

РН27. (З) Знати актуальні проблеми соціального захисту населення в 

Україні. 

ЗК11. 

РН20. (У) Уміти розробляти соціальні проекти і програми. 

СК1. 

РН27. (З) Знати актуальні проблеми соціального захисту населення в 

Україні. 

РН28. (З) Знати досвід соціальної роботи за рубежем. 

СК2. 

РН8. (У) Уміти застосовувати знання і розуміння для розв’язання завдань 

які характерні обраній спеціальності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


