
Силабус навчальної дисципліни 

«Молодь в сучасній громаді» 
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Спеціальність: 231 Соціальна робота  
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Курс: І курс  

Семестр: 2 семестр  
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Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи  
E-mail: n.v.levchenko@udpu.edu.ua 

Лінк на освітній 

контент дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5583 

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 соціальної роботи з молоддю; методи 

соціальної роботи з молоддю; особливості соціальної роботи з 

молоддю в сім'ї, в закладі освіти,  з представниками молодіжних 

субкультур; технології проведення масових молодіжних заходів і 

т.д. 

Чому це треба 

вивчати?  

Для підготовки кваліфікованих фахівців за спеціальністю 231 

Соціальна робота, забезпечення їх поглибленими спеціальними 

вміннями та  знаннями щодо роботи з молоддю в громаді 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Здатність працювати в команді. Здатність до професійної 

рефлексії. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, 

фасилітації процесів прийняття групових рішень. Здатність 

підтримувати та розширювати можливості молоді в осмисленні 

суспільства. Здатність ініціювати та проваджувати заходи у 

межах реалізації молодіжної політики України. 
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Розробник     Левченко                                     Левченко Н.В. / 

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..Підтримувати та розширювати можливості 

молоді в осмисленні суспільства, їх ідеї та ініціативи щодо 

заходів реалізації молодіжної політики в громаді.  

Зміст дисципліни Теоретичні основи соціальної роботи у громадах.  Правові та 

етичні засади роботи у громадах. Основні напрямки соціальної  

роботи з молоддю. Діяльність установ органів у справах молоді. 

Соціальна допомоги вразливим категорій молоді.  Сприяння 

зайнятості та працевлаштування  молоді 

 Комплексна підтримка молодий сім'ї. Соціальна робота в сфері 

молодіжного  дозвілля. Розвиток волонтерства в молодіжному 

середовищі. . Інноваційні проекти в соціальній  роботі з 

молоддю.. Гендерні особливості соціальної роботи з молоддю. 

Психотехнології в соціальній роботі  з молоддю. Правові основи 

роботи з молоддю 

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.) 

Безпалько О.В. (2005) Соціальна робота в громаді: Навчальний 

посібник. К. 176 с. URL: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5126/1/O_Bezpalko_SRG_IL.pdf 

Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями: 

Метод. Матеріали для тренера / О.В. Безпалько та інші; Під заг. 

ред. І.Д. Звєрєвої.  К.: Наук. світ, 2004.  69 с.    

Семигіна Т.В. (2004) Робота в громаді: практика й політика.  К.: 

Видавничий дім «КМ Академія».180 с. 

Батанов О.В. (2001) Територіальна громада – основа місцевого 

самоврядування в Україні. Монографія.  К.260 с.  

Інформаційний ресурс:  

1. Офіційний сайт програми «Молодіжний 

працівник».URL:http://youth-worker.org.ua/library-

category/molodizhna-robota/ 

2. Видання «Молодіжна робота на локальному рівні в Південно-

Східній Україні: результати проекту». 

URL:https://decentralization.gov.ua/news/10486 

3. Молодіжна політика в умовах децентралізації. Методичні 

рекомендації для спеціалістів, які реалізують державну політику в 

молодіжній сфері / за ред. І.В. Пєшої. – 2-е вид. Київ: ДУ 

«Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2019. 40 

с.URL:https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/542/1.pdf 

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 Екзамен  



 


