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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредити / 120 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції – 20 годин; практичні – 20 годин; 

самостійна робота – 80 годин 

Політика дисципліни 

 

Академічна доброчесність. В рамках вивчення даного курсу 

запроваджується нетерпимість до порушень академічної 

доброчесності відповідно до Кодексу академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 4 від 28 

листопада  2017 року).  

Відповідно до засад академічної доброчесності списування, 

плагіат, академічна недоброчесність неприпустимі та 

караються анулюванням результатів роботи.  

Відвідування занять відповідно до розкладу ФСПО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. За активну 

роботу в аудиторії студенти можуть отримати додаткові бали. 

Враховується своєчасність виконання завдань і якісні 

показники: повнота виконання, глибина розуміння 

взаємозв’язків і сутності складових; відповідність завданню; 

аргументованість і логіка; використання термінології та 

матеріалу тем дисципліни; творчість, наочність; застосування 

реальних прикладів тощо. 

Що будемо вивчати?  Теоретичні основи менеджменту молодіжної роботи, 

проектний менеджмент для молодіжних організацій, 

діяльність та значення молодіжних рад у територіальних 

громадах.   

Чому це треба вивчати?  Для підготовки кваліфікованих фахівців за спеціальністю 231 

Соціальна робота, забезпечення їх поглибленими 

спеціальними вміннями та  знаннями щодо управління 

молодіжною роботою 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Здатність працювати в команді. 

Здатність до професійної рефлексії. 

Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, 

фасилітації процесів прийняття групових рішень. 
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Розробник     Левчен       Левченко Н. В. 

Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері 

соціальної роботи  

Здатність ініціювати та проваджувати заходи у межах 

реалізації молодіжної політики України. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання 

завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та 

координувати командну роботу. 

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної 

діяльності.  

Підтримувати та розширювати можливості молоді в 

осмисленні суспільства, їх ідеї та ініціативи щодо заходів 

реалізації молодіжної політики в громаді.  

Зміст дисципліни Діяльність молодіжних центрів, організацій, осередків та 

просторів. 

Особливості діяльності молодіжних рад. 

Ефективний менеджмент молодіжних центрів. 

Менеджмент молодіжних рад  

Нормативно-правове забезпечення діяльності молодіжних 

організацій та центрів.  

Адвокація молодіжної роботи/ 

Волонтерська діяльність в молодіжному середовищі/ 

Науково-дослідна робота в молодіжних центрів 

Проектний менеджмент молодіжних ініціатив.   

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами усіх 

практичних, самостійних завдань та ІНДЗ.  

Міждисциплінарні зв’язки Сучасні технології соціальної роботи, Соціальна робота у 

громаді, Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Левченко Н.В. Менеджмент соціальної роботи: Навчальний 

посібник / Укладачі: І.В. Албул,  Н.В. Левченко, Ю.В. 

Підвальна – Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 220 с. 

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге 

видання / За заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: 

Універсум, 2013. –536 с.  

3. Менеджмент соціальної роботи : навч. посіб. / Л. 

А.Колбіна. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 

2017. – 406 с. 

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної 

роботи: Теорія і практика: Навч.посіб. – К.: Каравела, 2007. – 

296 с. 

5. Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник / 

Уклад. І.В. Албул. – Умань: ПП Жовтий, 2011 – 100 с. 

Поточний контроль Поточний контроль: усний контроль (під час опитування, 

бесіди, доповіді, читання тексту, повідомлення на задану тему 

та ін.); письмовий контроль (контрольна робота/тест у 

письмовій формі); комбінований контроль; презентація 

самостійної роботи здобувача; практичний контроль (під час 

практичних робіт); тестовий контроль.  

Підсумковий контроль Залік 


