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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. У випадку 

виявлення факту порушень правил академічної доброчесності 

у письмових роботах, означена робота студента оцінюються 

на «0». 

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, методичні і практичні основи щодо молодіжної 

роботи на різних рівнях держави. Значення молодіжної 

політики у роботі з молоддю; становлення та розвиток 

молодіжної роботи в Україні та країнах Європейскього 

союзу; основні напрями молодіжної роботи; нормативно-

правове забезпечення молодіжної роботи та права молоді; 

форми участі молоді на різних рівнях держави; практики 

молодіжної роботи, які проводять в Україні та за рубежем.  

Чому це треба вивчати?  Для володіння знаннями, практичними вміннями і навичками 
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організації молодіжної роботи; забезпечення можливості для 

навчання молоді; підтримка та розширення можливості 

молоді в осмисленні суспільства, у якому вони живуть, і у 

взаємодії з ним; підтримка молодих людей в активному й 

конструктивному освоєнні міжкультурних відносин; активне 

практикування оцінювання з метою покращення якості 

здійснюваної молодіжної роботи; підтримка колективного 

навчання в командах. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Вміння враховувати потреби та прагнення молодих людей. 

Вміння забезпечувати можливості для навчання та розвитку 

молоді. Здатність підтримувати молодих людей в активному 

освоєнні міжкультурних відносин. Вміння активно 

практикувати оцінювання з метою покращення якості 

молодіжної роботи.  

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. Самостійно будувати та 

підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з 

широким колом людей, представниками різних спільнот і 

організацій, аргументувати, переконувати, вести 

конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, 

торерантно ставитися до альтернативних думок. 

Підтримувати та розширювати можливості молоді в 

осмисленні суспільства, їх ідеї та ініціативи щодо заходів 

реалізації молодіжної політики. 

Організувати роботу з молоддю та активно практикувати 

оцінювання з метою покращення якості молодіжної роботи. 

Зміст дисципліни Ключові поняття «молодь», «молодіжна робота». Значення 

молодіжної політики у роботі з молоддю. Становлення 

молодіжної роботи. Напрями молодіжної роботи. 

Нормативно-правове забезпечення молодіжної роботи. 

Молодіжна робота в країнах Європейського союзу. Форми 

участі молоді на різних рівнях держави. Практики молодіжної 

роботи 

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. Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та 

молоді груп ризику / С. Буров, О. Войтенко – К. : ПП 

«Видавництво «Сучасний письменник», 2015. – 184 с. 

2.Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні 

2017http://youth-worker.org.ua/downloads/best-practices-2017/ 

3. Боуер, Д. та Гьоденс T., Мости визнання – Поширюючи 

визнання молодіжної роботи в Європі SALTO-YOUTH 

Inclusion Resource Centre, 2005  

4.  Куссе, Ф., Вершельден, Г., Ван де Валь, Т., та Вільямсон, 

Х. (ред.), Історія молодіжної роботи в Європі та її відношення 

до молодіжної політики сьогодні Публікації Ради Європи. 

Страсбург, 2009  

5. Куссе, Ф., Вершельден, Г., Ван де Валь, Т., Медлінська, М. 



 

 

 

Розробник     Левченко     Левченко Н. В. 

та Вільямсон, Х. (ред.), Історія молодіжної роботи в Європі – 

Частина 2. Відповідність молодіжній політиці сьогодення 

Публікації Ради Європи, Страсбург, 2010  

6. Куссе, Ф., Вершельден, Г., Ван де Валь, Т., та Вільямсон, 

Х. (ред.), Історія молодіжної роботи в Європі. Відповідність 

молодіжній політиці сьогодення. Частина 3 Страсбург, 2012  

Інформаційний ресурс:  

1. Офіційний сайт програми «Молодіжний 

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

category/molodizhna-robota/ 

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 

самостійнорї роботи здобувача; практичний контроль (під час 

практичних робіт); тестовий контроль.  

Підсумковий контроль Залік  
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