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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: 
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 Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20год.),самостійна 

робота (80 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів та правил академічної доброчесності, визначених 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти відвідують 

лекційні та практичні заняття відповідно до розкладу занять 

факультету соціальної та психологічної освіти 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0

%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%

d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0

%bd%d0%b8%d0%b9-

%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти 

Виконання практичних занять можуть передбачати 

розв’язання завдань креативного характеру. 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення дисципліниє формування теоретичних 

знань та практичних навичок щодо організації та 

інфраструктури молодіжної роботи 

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни «Організація та 

інфраструктура молодіжної роботи» є ознайомлення 

студентів з теоретичними основами організації та 

інфраструктурою молодіжної роботи. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

знати: основні засади організації та інфраструктуру 

молодіжної роботи; особливості соціально-демографічних 

груп; діяльність соціальних служб для молоді, позашкільних 

навчально-виховних закладів та закладів за місцем 

проживання, молодіжних центрів; основні засади молодіжної 

роботи у сімейно-побутовій сфері; структури з 

працевлаштування та попередження молодіжного безробіття.  
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вміти: аналізувати особистісні та соціальні проблеми молоді; 

аналізувати стан сучасної молодіжної роботи через соціальну 

інфраструктуру; визначати найхарактерніші напрями 

молодіжної роботи; визначати шляхи взаємодії майбутнього 

соціального працівника з закладами молодіжної 

інфраструктури з метою вирішення молодіжних проблем. 

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем 

особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і 

завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних 

і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей 

соціальної роботи. 

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання 

завдань соціальної роботи, ініціювати командно утворення та 

координувати командну роботу. 

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної 

діяльності. 
Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).Навички 

міжособистісної взаємодії.Здатність працювати в команді. 

Вміння активно практикувати оцінювання з метою 

покращення якості молодіжної роботи. 

Здатність ініціювати та впроваджувати заходи у межах 

реалізації молодіжної політики України. 

Розвинути базові softskills:креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, 

саморозвиток, критичне та екологічне мислення. 

Зміст дисципліни Особливості молодіжної соціально-демографічної групи. 

Молодіжна інфраструктура. Діяльність соціальних служб для 

молоді. Позашкільні навчально-виховні заклади та заклади за 

місцем проживання. Молодіжні центри в Україні як складова 

молодіжної інфраструктури. Структури з працевлаштування 

та запобігання безробіттю серед молоді. Соціальна активність 

молоді як засіб привернення уваги до власних проблем. 

Молодіжна робота у сімейно-побутовій сфері 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами 

завдань, передбачених планами практичних занять, 

виконання завдань самостійної роботи, виконання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки «Соціальна робота у громаді», «Чинники успішного 

працевлаштування за фахом», «Сучасні технології соціальної 

роботи». 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Соціальна молодіжна політика : навч. посібник / МОН 

України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Н. М. 

Коляда, О. О. Кравченко ; рец. Н. С. Побірченко, Л. В. 

Ткачук]. Умань : [Жовтий О. О.], 2010. 123 с. 

2. Соціальна політика : навчальний посібник / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [уклад. І. О. 

Карпич, Н. М. Коляда ; рец. Кочубей Т. Д., Албул І. В.]. 

Умань : Жовтий О. О., 2017. 136 с. 

3. Інституційний депозитарій УДПУ. Режим доступу: 

space.udpu.org.ua 

4. Концепція Державної цільової соціальної програми 

“Молодь України” на 2021-2025 роки. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1%80#Text 
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Розробник     Карпич  Карпич І.О. 

 

5. Молодіжна політика. Режим доступу: http://youth-

worker.org.ua/library-category/molodizhna-politika/ 

6. Нормативна База Сфери Молодіжної Політики: 

Міністерство молоді та спорту України. Режим доступу: 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/ 

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 
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