
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: СС 1.6. 

2. Назва: Актуальні проблеми соціальної політики; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шевчук Т.Є., кандидат 

педагогічних  наук,  доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• до самостійної професійної дії; 

• до розвитку своєї діяльності в нових  унікальних  умовах.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота,   контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: соціальна психологія; 

психологія праці та організаційна психологія. 

         •Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
соціальна психологія. 

12. Зміст курсу: соціальна політика як суспільна теорія й практика, соціальне партнерство в системі 

соціальної політики, соціальна політика як системна соціальна технологія, взаємозв’язок соціальної 

політики і соціальної роботи, пріоритетні завдання і напрями соціальної політики української 

держави, соціальна молодіжна політика, технології інформаційного забезпечення соціальної 

політики. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Гончарова С. Ю., Отенко І. П. Соціальна політика.  Х.: ХДЕУ, 2013.  198 с.  

2. Гриненко А. М. Соціальна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.  К.: КНЕУ, 

2013.  309 с.  

3. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти.  К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2018.  

107 с.  

4. Кривоконь Н. І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Кривоконь ; Черніг. держ. технол. ун-т.  Чернігів : ЧДТУ, 2017.  319 с. 

5. Методологія, напрями, тенденції, проблеми у сфері праці та соціальної політики / М. М. Папієв 

(ред.), Т. М. Кірʼ ян (ред.).  К.: Соцінформ, 2016.  408с.  

6. Мужикова Н. М., Пузирний В. Ф., Семиног Л. А. Адаптація соціальної політики та трудового 

законодавства України до стандартів ЄС.  Чернігів: Деснянська правда, 2007.  170 c. 

7. Семигіна Т. В. Соціальна політика у глобальному вимірі.  К.: Університетське видавництво 

"Пульсари", 2013.  252 с. 

8. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. пос. К.: МАУП, 2012. 200 с.  

9. Соціальна політика та економічна безпека : збірник наукових праць / [О. М. Головінов, М. Є. 

Горожанкіна, Л. А. Дмитриченко та ін.] ; Під. заг. ред.: Є. І. Крихтін ; Донец. держ. ун-т економіки і 

торгівлі ім. М. ТуганБарановського.  Донецьк : Каштан, 2004. 335 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
  лекцій 20 год, семінарських 16 год.,   самостійна робота 54 год.,   разом 90 год.. 

 Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік вкінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

 16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
1. Code: SS 1.6. 

2. Title: Current issues of social policy; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: I (bachelor's); 

5. Year of study offered: 3; 

6. Semester when studying discipline: 6; 

7. Number of ECTS credits established: 3; 

8. Last name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shevchuk TE, candidate of 

pedagogical sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes: After studying the discipline, the student should be able to: 
• to independent professional action; 

• to develop its business in new unique conditions. 

10. Forms of the organization of classes: educational employment, independent work, control measures; 

11. • The disciplines that precede the study of the specified discipline: social psychology; work 

psychology and organizational psychology. 

       • Courses co-taught with the subject (if applicable): social psychology. 

12. Course contents: social policy as a social theory and practice, social partnership in the system of social 

policy, social policy as a system social technology, interconnection of social policy and social work, 

priorities and directions of social policy of the Ukrainian state, social youth policy, technologies information 

support of social policy. 

13. Recommended educational publications: 
1. Goncharova S. Yu., Otenko IP Social policy. ХХ: ХДЭУ, 2013. 198 p. 

2. Grinenko AM Social Policy: A Study Method. tool. for self. study discipline. K . KNEU, 2013. 309 p. 

3. Ivanova OL Social policy: theoretical aspects. KM: KM Academy Publishing House, 2018. 107 p. 

4. Krivokon NI Problems of social work and social policy in Ukraine: study. tool. for students. higher. teach. 

closed / NI Krivokon; Chernihiv. state. technol. Univ. Chernihiv: CSTU, 2017. 319 p. 

5. Methodology, directions, tendencies, problems in the sphere of labor and social policy / MM Papiev 

(Eds.), TM Kir'yan (Eds.). K .: Socinform, 2016. 408s. 

6. Muzhikova NM, Puzyrny VF, Seminog LA Adaptation of social policy and labor legislation of Ukraine to 

EU standards. Chernihiv: Desnyanska Pravda, 2007. 170 p. 

7. Semigina TV Social policy in the global dimension. K . Pulsary University Publishing House, 2013. 252 

p. 

8. Skuratovsky VA, Paliy OM Fundamentals of Social Policy: Educ. tool. K .: MAUP, 2012. 200 p.  

9. Social policy and economic security: a collection of scientific works / [O. M. Golovinov, M. E. 

Gorozhankina, L. A. Dmitrichenko and others]; Under. the head ed .: EI Kryhtin; Donetsk. state. University 

of Economics and Trade. M. Tugan Baranovsky. Donetsk: Chestnut, 2004. 335 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods:   20 hours of lectures, 16 hours of seminars, 54 

hours of self-study, 90 hours in total.  Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual 

tasks, implementation of business and role-playing games, case-methods, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools. 

15. Assessment forms and criteria: 
The rating is based on a 100-point scale. 

Final control: credit at the end of 6 semesters. 

Current control (100 points): testing, surveys 

16. Language of instruction: Ukrainian 

 

Head of the department                         Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


