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Посада Викладач 

Контактний тел.: +380666500959 

Е-mаіl t.v.harchenko@nlu.edu.ua 

Робоче місце Аудиторія №318 

Статус дисципліни Вибіркова 

  Мова викладання Українська 

Курс/семестр Денна форма навчання: IV-й курс/ VIІІ-й 

семестр Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

60 годин: (14 годин - лекції, 16 годин - 

практичні заняття, 30 годин – самостійна 

робота) 

 Циклова комісія Правових фундаментальних та професійно-

практичних дисциплін 

Час та місце проведення занять  Аудиторії Коледжу відповідно до розкладу 

занять (в разі дистанційної форми 

навчання - через ZOOM)Microsoft Teams) 

Час та місце проведення 

консультацій 

консультаційконсультацій 

Аудиторія №318: пятниця з 15:10 до 16:50 

( в разі дистанційної форми  

Навчання - через ZOOM) 

Кількість кредитів ЄКТС 2 кредити 

Форма підсумкового контролю Залік  

Сторінка дисципліни в Інтернеті - 

mailto:t.v.harchenko@nlu.edu.ua


Мета навчальної дисципліни Опанування студентами знаннями щодо 

теоретичних понять права соціального 

захисту, а також навичок практичного 

застосування законодавства про соціальний 

захист при вирішенні конкретних життєвих 

ситуацій 

 Предмет навчальної дисципліни Поняття і система права соціального 

захисту, джерела права соціального 

захисту, органи, що здійснюють 

соціальний захист, основні принципи права 

соціального захисту, правовідносини з 

соціального захисту, конкретні напрями 

соціального захисту громадян з питань 

пенсій, соціальних допомог, особливості 

надання соціальних послуг 

Зміст навчальної дисципліни 

(дидактична структура) 

Право соціального захисту як галузь права, 

галузь юридичної науки та навчальна 

дисципліна. Поняття права соціального 

захисту. Функції права соціального 

захисту. Предмет, метод та система права 

соціального захисту. Принципи права 

соціального захисту. Джерела права 

соціального захисту. Правовідносини із 

соціального захисту. Загальні засади 

загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. Поняття, 

принципи, суб’єкти загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. 

Пенсійна система в Україні. Недержавне 

пенсійне забезпечення. Порядок 

організації, суб’єкти, види пенсійних 

виплат. Державні соціальні допомоги. 

Соціальні послуги 

 

 
Лінк на дисципліну https://neik.nlu.edu.ua/moodle/enrol/index.ph

p?id=369 

Пререквізити навчальної дисципліни 

 

 

«Теорія держави і права», «Конституційне 

право України», «Адміністративне право» 

Кореквізити 

 

«Трудове право України», «Цивільне та 

сімейне право», «Конституційне право 

України» 

 
Постреквізити  

 

 

«Фінансове право», «Господарське право», 

«Цивільне право» 

 



Основні загальні та фахові 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Здатність знаходити і аналізувати 

необхідні нормативно-правові і підзаконні 

акти, враховувати зміни, доповнення, 

поправки до статей законів України, що 

забезпечують право соціального захисту. 

 Уміння відрізняти правовідносини, що 

регулюються правом соціального захисту 

від тих, які є предметом регулювання 

інших галузей права. 

 Здатність застосовувати отримані знання 

до конкретних життєвих ситуацій. 

 Уміння аналізувати та виявляти 

закономірності розвитку права соціального 

захисту на різних історичних етапах. 

 Здатність до самоосвіти та навчання 

протягом усього життя. 

 Уміння надавати своєчасну і повну 

юридичну консультацію населенню з 

правових та соціально-правових питань. 

 Здатність використовувати отримані 

знання у практичній діяльності. 

 Здатність тлумачити чинне законодавство 

в сфері соціального захисту.  

 Уміння правильно застосовувати норми 

законодавства в системі соціального 

захисту 

Програмні результати навчання  Формування знань про конституційні 

гарантії які забезпечують право людини на 

соціальний захист в Україні. 

 Формування знань, щодо аналізу 

конкретних обставин призначення 

соціального (пенсійного, матеріального) 

забезпечення громадянам, надання їм 

соціальних послуг;  

 Формування загальних знань про 

структури та організаційно-правові форми 

права соціального захисту людини, 

юридичні механізми їх забезпечення. 

 Формування знань щодо, сучасних 

тенденцій в сфері права соціального 

захисту людини. 

 Формування компетенцій, вмінь та  

здібності використовувати отримані знання 

у практичній діяльності 



Загальна система оцінювання  Оцінювання знань студентів з навчальної 

дисципліни «Право соціального захисту»  

здійснюється на основі результатів 

поточного контролю (далі - ПК) і 

підсумкового контролю знань (далі - ПКЗ). 

 Оцінювання рівня знань студентів  

здійснюється на основі результатів 

поточного контролю в діапазоні від 0 до 40 

балів.  

 Підсумковий контроль знань передбачає  

проведення заліку в діапазоні від 0 до 60 

балів.  

 Мінімально необхідна кількість балів 

щодо допуску до складання заліку 

становить - 30 балів.  

 Мінімально необхідна кількість балів для 

отримання «заліку» становить 60 балів (30 

балів допуск + 30 балів залік, що = 60 

балам). 

 Критерії оцінювання : 

Загальними критеріями оцінювання рівня  

знань і умінь студентів є:  

-правильність, повнота, глибина, 

системність і ґрунтовність відповіді на 

питання; 

-уміння обґрунтувати свою точку зору,  

повнота і переконливість наведених 

доводів;  

-використання основної і додаткової  

літератури;  

-посилання на норми національного та  

міжнародного права, а також на судову і  

правозастосовну практику; 

-дотримання вимог Кодексу академічної 

етики 



Умови допуску до підсумкового 

контролю 

 

 

 

 Обов’язковість відвідування лекційних  та 

практичних занять, активна участь в  

обговоренні питань, попередня підготовка до 

лекцій і практичних занять, а також написання 

самостійних, індивідуальних завдань. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають 

бути виконані у встановлений термін. Якщо 

здобувач освіти відсутній з поважної причини 

він/вона презентує виконані завдання під час  

консультації викладача.  

 Під час роботи над індивідуальними 

завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

 Допуском до заліку – є набрання здобувачем  

освіти - 30 балів (це мінімальна кількість  

балів). 

Політика оцінювання результатів 

навчання та академічна 

доброчесність 

 Політика оцінювання: 

-роботи, які здаються із порушенням  

термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку; 

- списування під час самостійних та  

контрольних робіт заборонені (у т.ч. із  

використанням мобільних телефонів та  

планшетів); 

- відвідування занять є обов’язковим (за  

об’єктивних причин навчання може  

відбуватись індивідуально). 

 Систематичність та активність роботи на  

лекціях оцінюється викладачем від 0 до 10  

балів, враховуючи наступні критерії: 

10 балів - у разі відвідування та наявного  

конспекту кожної лекції (відпрацювання  

пропущених) здобувачем освіти усіх лекцій з 

навчальної дисципліни протягом семестру та 

роботи на них;  

 0 балів - у разі наявності пропущених  

(невідпрацьованих) лекцій з навчальної  

дисципліни протягом семестру або відсутність 

активності в освоєнні навчального матеріалу 

на них. 

 Відвідування практичних занять: 

15 балів - здобувач отримує у разі  

відвідування та роботи на практичних  

заняттях. Сюди входять:  

1) усні відповіді та виконання практичних  

завдань за темою заняття;  

2) підсумкові контрольні роботи; 

3) здача усних колоквіумів. 

 0 балів - у разі наявності пропущених  

невідпрацьованих практичних занять  



(ненаписання однієї з обов'язкових робіт чи 

нездача колоквіуму), систематичні пропуски 

без поважних причин, відсутність виконаних 

завдань, відсутність знань за темами. 

 Самостійна робота студента оцінюється за  

шкалою від 0 до 5 балів.  

Завдання самостійної роботи здобувач 

виконує в зошиті: 

5 балів –робота виконана з використанням  

рекомендованої літератури та здана в  

зазначений термін; 

2 бали –робота здана після завершення  

терміну здачі або містить неточності та  

помилки у  

виконанні.  

0 балів –робота не здана. 

 Списані роботи до перевірки викладачем не 

допускаються. 

 Індивідуальна робота здобувача освіти 

виконується у формі: індивідуального проєкту 

(презентації) на одну із запропонованих тем 

викладачем. 

 Ця форма роботи оцінюється від 0 до 10  

балів, враховуючи наступні критерії: 

-складність форми виконання, обраної  

студентом;  

-ступінь самостійності;  

-творчий характер виконання та  

представлення результатів своєї роботи  

(використання в роботі таблиць, діаграм,  

аудіо-та відео файлів тощо); 

-внутрішня послідовність, логічність та  

завершеність роботи.  

10 балів -самостійний, творчий характер  

роботи; внутрішня послідовність, логічність і 

завершеність виконаного завдання; наявний 

захист перед аудиторією; 

5 балів - робота містить протиріччя або  

відсутня обґрунтованість висновків та їх  

завершеність; робота не представлена  

аудиторії;  

0 балів - робота не має самостійного  

характеру; виконана з порушенням правил  

академічної доброчесності, в роботі відсутні 

висновки; не відповідає вимогам що 

пред'являються до оформлення відповідного 

виду робіт. 

Лінк на нормативні документи, що  

регламентують проведення поточного та  

підсумкового контролю знань студентів:  

plc.nlu.edu.ua 



 

 
 


