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Навчальний посібник з курсу «Соціальна політика» включає 

програму курсу та його структуру в межах планових годин з поділом на 

змістові модулі, а також матеріали для лекційних та практичних занять 

(питання для обговорення, тематику повідомлень, завдання для 

самостійної роботи, список рекомендованої літератури).  

В посібнику також подано термінологічний словник, питання для 

повторення курсу, список рекомендованих джерел та хрестоматію, що 

містить тексти нормативно-правових актів, які визначають основи 

соціальної політики в Україні.  

Для студентів ІІ курсу факультету соціальної та психологічної 

освіти (спеціальність: 6.130102 «Соціальна робота»). 
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