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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна для спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

вивчення дисциплін «Економічна теорія», «Технології соціальної роботи (зарубіжний і
вітчизняний досвід)», «Соціальні технології»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування навичок аналізу проблем працевлаштування населення в Україні та регіоні,
виокремлення можливих шляхів їх вирішення, оволодіння знаннями та навичками щодо
здійснення соціальної роботи у сфері зайнятості.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні основи зайнятості населення
Тема 1.
Ринок праці та зайнятість населення
Тема 2.
Безробіття як проблема соціально-економічного розвитку
Модуль 2. Діяльність установ з працевлаштування
Тема 3.
Організаційна структура установ з працевлаштування в Україні
Тема 4.
Соціальне підприємництво як механізм вирішення соціальних проблем
Тема 5.
Інноваційні технології в діяльності державної служби зайнятості
Модуль 3. Соціальна робота у сфері зайнятості
Тема 6
Надання соціальних послуг громадянам у сфері зайнятості
Тема 7
Проблеми працевлаштування окремих категорій населення
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

усвідомлення сутності механізму саморегулювання та функціонування ринку

праці;
-

-

знання сучасних теорій зайнятості;
вміння визначати проблеми на ринку праці України та регіону й чинники їх
виникнення; вміння аналізувати стан безробіття, його причини та форми;
знання напрямків роботи державних центрів зайнятості та соціальних установ
щодо сприяння працевлаштуванню та ефективній зайнятості громадян;
знання форм та методів соціальної роботи у сфері зайнятості;
опанування навичок профорієнтаційної роботи, організаційного вирішення питань
щодо пошуку роботи для представників різних верств населення, кар'єрного
консультування, надання інформаційної підтримки зацікавленим в розвитку соціального
підприємництва;
вміння укладати резюме, портфоліо, робити самопрезентацію.

МЕТОДИ ВИКЛАДННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та інтерактивні лекції;
практичні заняття (тренінги, симуляції); робота в проєктних групах;
репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, пізнавально-ігрові, проблемно-пошукові,
дослідницькі методи.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських, практичних заняттях, тренінгах ~ 35 балів;
- Виконання проєктів ~ 20 балів;
- Складання 3-х письмових модульних контролів – всього 15 балів;
- Виконання творчо-пошукових завдань ~ 20 балів;
- Заохочувальні бали ~ 10 балів.
Залік виставляється на останньому занятті за підсумком накопичених балів поточної успішності
– не ≤ 60 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
- за систематичну волонтерську активність в Університеті, місті;
- за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
- за участь у неформальній освіті, що сприяє розвитку волонтерських навичок.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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