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Обсяг 

годин Тема та стислий зміст практичного 

заняття 
Мета заняття 

2 Заняття 1. Соціальний захист 

населення: принципи, функції та 

організаційно-правові форми. 

Політичні, економічні, ідеологічні та 

морально-психологічні фактори.  

Принципи та функції системи 

соціального захисту населення. 

Організаційно – правові форми 

соціального захисту населення. 

Моделі соціального захисту населення, 

їх характеристика 

 

Знати принципи, функції та організаційно-

функціональні форми соціального захисту 

населення; вміти визначити сутність та 

проаналізувати моделей соціального 
захисту населення. 

 

2 Заняття 2. Соціальне забезпечення: 

сутність поняття та основні ознаки 

Правові відносини в системі 

соціального забезпечення населення.  

Принципи та функції соціального 

забезпечення населення. 

Пенсійна система: основні елементи та 

їх характеристика. 

Пенсійний фонд України: структура та 

специфіка організаційної діяльності. 

 

Вміти характеризувати специфіку 

організації діяльності органів 

соціального забезпечення населення; 

розвити навички оцінки діяльності 

органів соціального забезпечення 

населення. 

2.  Заняття 3. Соціальне страхування: 

сутність поняття та характеристика. 

Правові відносини в системі 

соціального страхування населення. 

Принципи та методи соціального 

страхування населення. 

 

 Вміти характеризувати специфіку 

організації діяльності органів 

соціального страхування населення. 

 

2. Заняття 4. Соціальне обслуговування: 

принципи та форми соціального 

обслуговування. 

Принципи та функції системи 

соціального обслуговування 

населення. 

Форми соціального обслуговування 

населення. Їх характеристика. 

Соціальні послуги, їх види та 

характеристика. 

 

Навчити студентів  характеризувати 

специфіку організації діяльності 

органів соціального обслуговування 

населення. 

 



2 Заняття 5. Органи управління в 

системі соціального захисту 

населення: організаційно-

функціональна структура та 

специфіка організаційної діяльності  
Органи управління соціального 

захисту населення, їх функціональне 

призначення. 

Основні задачі та функції управління.  

Опікунська рада управління 

соціального захисту населення та її 

роль в системі соціального захисту 

населення 

Сформувати у студентів вміння визначати 

та реалізовувати технології управління в 
системі соціального захисту населення. 

 

2 Заняття 6. Соціальні служби: 

організаційно-функціональна 

структура, завдання, функції та 

групи клієнтів. 
Територіальні центри соціального 
обслуговування населення: організаційно-

функціональна структура. 

Функції територіальних центрів 
соціального обслуговування населення. 

Форми та методи соціального 

обслуговування населення в 
територіальних центрах соціального 

обслуговування населення. 

Розуміти специфіку організаційної 
діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування населення. 

 

2 Заняття 7. Організація діяльності 

громад в системі соціального 

захисту населення. 
Класифікація громад та специфіка 

соціальної роботи в них.  

Підходи до розв'язання проблем у 

громаді.  

Методи оцінки потреб громади. 

Активізація діяльності представників 

громади.  

Форми роботи  з населенням в 

громадах  зарубіжних країн.  

Етичні та правові основи організації 

соціальної роботи. 

Навчитися визначати головні ресурси 

громад для організації діяльності органів 
соціального захисту населення. 

 

2.  Заняття 8. Стратегії планування та 

реалізації соціальних програм як 

основа організації діяльності органів 

соціального захисту в громадах.  

Функціонування громадських 

організацій в рамках територіальних 

громад.  Моделі соціальної роботи в 

громаді. Завдання та навички 

соціальних працівників  у громадах.  

Ролі соціального працівника у 

громадах. 

 

 

Навчитися визначати проблеми 

організаційної діяльності громад в системі 
соціального захисту населення; вміти 

застосовувати стратегії розробки та 

реалізації соціальних програм в громадах. 
 



2.  Заняття 9. Соціальні основи 

зайнятості та безробіття в системі 

діяльності органів соціального 

захисту населення. 

Соціально-економічна сутність 

безробіття в умовах ринкових 

відносин. Види і форми безробіття. 

Статистичні показники рівня 

безробіття в Україні. Соціально-

психологічні та економічні наслідки 

безробіття 

Ознайомитися з видами безробіття, 

проаналізувати соціально-економічну 

сутність функціонування українського 

ринку безробітних.  

2.  Заняття 10. Система соціального 

захисту безробітних. 
Соціальний захист безробітних як 

система.  

Загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на випадок 

безробіття.  

Державний фонд соціального 

страхування на випадок безробіття.  

Заходи щодо соціального захисту у 

разі безробіття. 

Громадські роботи як вид соціальних 

послуг безробітним громадянам. 

Сформувати уявлення щодо пасивних 

та активних форм політики занятості 

населення; опанування навичками 

розробки стратегії подолання певного 

виду безробіття.  

 

2. Заняття 11. Державна служба 

зайнятості в системі соціального 

захисту безробітних. 

Становлення Державної служби 

зайнятості України.  Обов’язки, права 

та структура Державної служби 

зайнятості України. 

Недержавні агенції з підбору 

персоналу. 

Сформувати навички використання їх 

на практиці, шляхом розробки та 

проведення семінару-тернінгу для 

безробітних, або для осіб, що вперше 

шукають роботу 

2. Заняття 12. Центри зайнятості: 

організаційно-функціональна 

структура, функції та види клієнтів. 

Мета та завдання центрів зайнятості. 

Основні принципи та засади 

діяльності ЦЗ.  

Організаційна та функціональна 

структура ЦЗ.  

Організація функціонально- 

просторових секторів ЦЗ.  

Права та обов’язки клієнтів 

Сформувати уявлення щодо діяльності 

центрів занятості з соціального захисту 

безробітних.  

2. Заняття 13. Єдина технологія 

соціального обслуговування 

безробітних. 

Технології самостійного пошуку роботи 

безробітними. 

Технології профорієнтаційної роботи з 

безробітними. 

Технології соціального обслуговування 

 Сформувати навички засвоєння 

технології обслуговування незайнятого 

населення за методикою ЄТОН 

 



у підборі роботи з особами з 

обмеженими можливостями. 

Технології підбору підходящої роботи 

згідно з нормативно-правовими 

основами соціального захисту 

безробітних України. 

 

2. Заняття 14. Роботодавець як 

учасник державної політики 

зайнятості населення. 

Форми залучення роботодавців до 

реалізації політики зайнятості. 
Нормативно-правові основи роботи 

органів соціального захисту з 
роботодавцями. Вимоги роботодавців до 

підбору персоналу у відповідності з 

попитом та пропозицією на ринку праці. 

Сформувати уявлення щодо 

особливості та елементів ринку праці.  

2. Заняття 15. Технології організації 

діяльності органів соціального 

захисту населення з роботодавцями. 

Організація взаємодії з 

роботодавцями. 

Послуги Державної служби зайнятості 

роботодавцям 

Форми роботи з роботодавцями 

Умови надання роботодавцям дотації 

Сформувати навички використання їх 

на практиці, шляхом розробки та 

проведення семінару-тренінгу для 

роботодавців, або для осіб, що вперше 

шукають роботу. 
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