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Денна форма: лекції – 14 годин; практичні – 18 годин;
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Політика дисципліни
(Академічна доброчесність.
Відвідування занять.
Креативна ініціативна
здобувача вищої освіти)

Для успішного проходження курсу та складання
контрольних заходів необхідним є вивчення навчального
матеріалу за кожною темою. Специфіка курсу здебільшого
передбачає акцент на розумінні підходів і принципів, ніж
запам’ятовування визначень.

Кожен здобувач вищої освіти повинен ознайомитися і
слідувати Положенню про академічну доброчесність
Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини, Статуту і Правил внутрішнього розпорядку
Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини.

Зокрема, для успішного засвоєння програмного
матеріалу здобувач зобов’язаний:

– не запізнюватися на заняття;
– не пропускати заняття, а в разі хвороби надати

довідку;
– самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття;
– конструктивно підтримувати зворотній зв’язок на

всіх заняттях;
– брати активну участь в освітньому процесі;
– своєчасно і акуратно виконувати завдання для

самостійної роботи;
– включити мобільний телефон на беззвучний режим

під час занять;
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– бути терпимим і доброзичливим до однокурсників та
викладачів;

– участь у контрольних заходах (поточний контроль,
модульний контроль, контроль самостійної роботи;
підсумковий контроль);

– будь-яке копіювання або відтворення результатів
чужої праці, якщо тільки робота не має груповий формат,
використання завантажених з Інтернету матеріалів
кваліфікується як порушення норм і правил академічної
доброчесності та передбачає притягнення винного до
відповідальності, у порядку, визначеному чинним
законодавством та Положенням про академічну
доброчесність Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини. Результатом невиконання
та / або недотримання правил може бути оцінка
«незадовільно» за курс.

Високо цінується академічна доброчесність.
Відпрацювання пропусків занять є обов’язковим і

передбачає самостійне виконання завдань, які вирішувалися
на занятті.

Викладач – прихильник демократичних стосунків зі
здобувачами; вважає неприпустимими в навчальній аудиторії
безвідповідальність, лінь, плагіат і байдужість; всемірно
заохочує ініціативність, зацікавленість, творчість, вміння і
бажання працювати; цінує допитливість, гумор та
креативність.

Що будемо вивчати? Теоретичні, методичні і практичні основи щодо молодіжної
політики на різних рівнях держави. Ключові поняття
«молодь», «молодіжна робота», молодіжна політика»;
значення молодіжної політики у роботі з молоддю;
становлення та розвиток молодіжної роботи в Україні та
країнах Європейського союзу; основні напрями молодіжної
політики; нормативно-правові акти, які регламентують
молодіжну політику; становлення та розвиток молоді; участь
молоді в політиці держави

Чому це треба вивчати? Для оволодіння знаннями, практичними вміннями і
навичками соціальної молодіжної політики; формування у
майбутніх докторів філософії системних знань і розуміння
основ молодіжної політики; теоретичних та практичних
навичок розв’язувати комплексні проблеми молоді в
контексті молодіжної політики.

Яких результатів можна
досягнути?

Генерувати нові ідеї (креативність).
ДПРН 2. Аналізувати комплексні проблеми у галузі
молодіжної політики, основні нормативно-правові акти, які
регламентують молодіжну політику; застосовувати
інструменти соціальної молодіжної політики.

Як можна використати
набуті знання та уміння?

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність
мотивувати людей та рухатися до спільної мети; здатність
діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність
проявляти толерантність та повагу до культурної
різноманітності; здатність діяти соціально відповідально та
свідомо.



ДФК 2. Здатність до аналізу комплексних проблем у галузі
молодіжної політики, основних нормативно-правових актів,
які регламентують молодіжну політику; застосовувати
інструменти соціальної молодіжної політики.

Зміст дисципліни Тема 1.1. Молодь та молодіжна політика України.
Тема 1.2. Основні показники молодіжної політики України.
Тема 1.3. Здоров’я та здоровий спосіб життя молоді в Україні.
Тема 1.4. Зайнятість та можливість працевлаштування
молоді.
Тема 2.1. Патріотичне виховання та громадянство. Залучення
молоді та її участь.
Тема 2.2. Вразливість, ризик та виключення молоді.
Тема 2.3. Дискусії та теми для обговорення.

Обов’язкові завдання 1. Узагальнити нормативно-правові акти, які регламентують
соціальну молодіжну політику в Україні (подати у вигляді
таблиці);
2. Підготувати та опублікувати тези відповідно до тем
навчального компоненту (на вибір здобувача);
3. Розробити проєкт стратегії розвитку молодіжної політики
громади (за місцем проживання здобувача).
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2. Кжаклевска Є., Вільямсон Г. Молодіжна політика в
Україні. Висновки команди міжнародних оглядів Ради
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