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Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 
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Обсяг дисципліни (години) 
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робота (60 год.) 
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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 дисципліни є формування теоретичних 

знань та практичних навичок щодо  організації соціальної 

політики в Україні 

Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни «Соціальна молодіжна політика» 

полягає в ознайомленні студентів з основними засадами 

реалізації соціальної політики для молоді в Україні. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

 знати: основні засади соціальної політики, її вплив на 

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/
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/
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/
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/
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/
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/


соціальний розвиток демократичної країни; особливості 

молодіжної соціально-демографічної групи; проблеми 

молодіжного руху як об’єктивного і суб’єктивного фактору 

соціальної молодіжної політики; принципи реалізації 

державної соціальної молодіжної політики через соціальну 

інфраструктуру; основні засади соціальної політики у 

сімейно-побутовій сфері; соціальна молодіжна політика у 

сфері трудових відносин.  

вміти: аналізувати українські та міжнародні законодавчі 

нормативно-правові акти, що визначають основи соціальної 

політики стосовно соціального захисту та підтримки; 

користуватися інструментами соціальної політики; 

аналізувати програмні документи сучасних організацій різних 

напрямів діяльності, використовувати різні форми захисту 

прав та інтересів через громадські організації; 

використовувати основну та додаткову літературу для аналізу 

соціальних проблем. 

Програмні результати навчання: 

Розробляти соціальні проєкти на високопрофесійному рівні. 

Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, 

професійні взаємини з широким колом людей, 

представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, 

переконувати, вести конструктивні переговори, результативні 

бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних 

думок. 

Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і 

технології. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 

такими компетентностями:  

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Вміння враховувати потреби та прагнення молодих людей. 

Вміння забезпечувати можливості для навчання та розвитку 

молоді. 

Здатність підтримувати та розширювати можливості молоді в 

осмисленні суспільства. 

Здатність ініціювати та впроваджувати заходи у межах 

реалізації молодіжної політики України. 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, 

саморозвиток, критичне та екологічне мислення. 

Зміст дисципліни Тема 1. Соціальна політика в Україні як основа державної 

молодіжної політики 

Тема 2.   Вплив соціальної молодіжної політики на 

соціальний розвиток демократичної країни 

Тема 3.   Загальна характеристика молодіжної соціально-

демографічної групи 

Тема 4. Соціальна активність молоді як засіб привернення 

уваги до власних проблем 

Тема 5. Молодіжний рух як об’єктивний та суб’єктивний 

фактор соціальної молодіжної політики 

Тема 6.   Соціальна інфраструктура 

Тема 7.  Соціальна молодіжна політика у сімейно-побутовій 



 

Розробник                                                        Коляда Н. М. 

сфері 

Тема 8.  Соціальна молодіжна політика у сфері трудових 

відносин 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами 

завдань, передбачених планами практичних занять, 

виконання завдань самостійної роботи, виконання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Коляда Н. М. Молодіжна робота – новий стратегічний напрям 

соціальної політики в Україні / Н. М. Коляда // Соціальна робота: 

від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, 

О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2017. – Ч. 2. – 210 с. – С. 86–99. 

2. Коляда Н. М. Соціальна молодіжна політика як засіб 

громадянського виховання молоді: реалії та перспективи / Н. М. 

Коляда // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна 

монографія / авт. кол.: І. В. Албул,  

О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2017. – Ч. 1. – 204 с. – 

С. 75–80. 

3. Коляда Н. М. Розвиток молодіжної роботи в умовах вищого 

закладу освіти  

/ Н. М. Коляда, Н. В. Левченко // Соціальна робота і соціальна 

освіта. – 2018. – Вип. 2. – С. 79–88. 
4. Семигіна Т. Словник із соціальної політики / Т. Семигіна. – К. 

: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 750 с. 

5. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, 

соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с. 
6. Соціальна молодіжна політика: навчальний посібник / Уклад. І. 

О. Карпич, Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2021. – 156 с. 
7. Соціальна робота та соціальна освіта. Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Режим 

доступу: http://srso.udpu.edu.ua) 
 

Інформаційні ресурси 

Наукова бібліотека. Режим доступу:  УДПУ library.udpu.org.ua 
Інституційний депозитарій УДПУ. Режим доступу:  

dspace.udpu.org.ua 
Факультет соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла 

Тичини. Режим доступу: https://fspo.udpu.edu.ua/  
Міністерство соціальної політики України. Режим доступу: 

https://www.msp.gov.ua. 
ДУ Державний інститут сімейної та молодіжної політики. Режим 

доступу.: https://dismp.gov.ua. 
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