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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;
– бути терпимим і доброзичливим до однокурсників та

викладачів;
– участь у контрольних заходах (поточний контроль,

модульний контроль, контроль самостійної роботи;
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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
роботи на різних рівнях держави. Значення молодіжної
політики у роботі з молоддю; становлення та розвиток
молодіжної роботи в Україні та країнах Європейського
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 зарубежем.

Чому це треба вивчати? Для володіння знаннями, практичними вміннями і навичками
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?

Генерувати нові ідеї (креативність).
ДПРН 2. Аналізувати теорію і практику соціальної роботи з
молоддю, розв’язувати комплексні проблеми у галузі
молодіжної роботи; застосовувати технології соціальної
роботи з молоддю.

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 теорії і практики соціальної



роботи з молоддю, розв’язання комплексних проблем у галузі
молодіжної роботи, застосування технологій соціальної
роботи з молоддю.

Зміст дисципліни Тема 1.1. Молодіжна політика та молодіжна робота
Тема 1.2. Становлення та розвиток молодіжної роботи
Тема 1.3. Напрями молодіжної роботи
Тема 1.4. Нормативно-правове забезпечення молодіжної
роботи
Тема 2.1. Міжнародна молодіжна робота
Тема 2.2. Форми участі молоді на різних рівнях держави
Тема 2.3. Практична молодіжна робота

Обов’язкові завдання Розробити та укомплектувати «Портфоліо молодіжного
працівника». Портфоліо може бути також використане як
інструмент самооцінювання для учасників курсу, пов’язаних
з розвитком молодіжної роботи. Розробити та організувати
заходи для молоді (навчальний тренінг неформальної освіти,
науково-практичний семінар, розважальний захід і т.д.).

Міждисциплінарні зв’язки –

Інформаційне забезпечення
(з репозитарію, фонду
бібліотеки УДПУ та ін.)

Основна
1. Левченко Н.В. Теорія і практика молодіжної роботи :
навчальний посібник / МОН України, Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини; уклад.:
Левченко Н.В. Київ : Компринт, 2021. 106 с.
2. Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та
молоді груп ризику / С. Буров, О. Войтенко. К. : ПП
«Видавництво «Сучасний письменник», 2015. –184 с.
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.
Допоміжна
1. Левченко Н.В., Коляда Н.М., Ісаченко В.П. Підготовка
фахівців до роботи з молоддю: історичний аспект. Науковий
вісник «Ужгородського державного університету». Серія
«Педагогіка. Соціальна робота»., 2020. Випуск 2(47). С.
61–66.
2. Левченко Н.В. Підготовка соціальних працівників до
роботи з молоддю (із досвіду неформальної освіти). Науковий
часопис Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реаліях та
перспективи. Випуск 77. Київ : Видавничий дім
«Гельветика», 2020. С. 127–132.
3. Левченко Н. В., Калюженко А.А. Соціальні аспекти
молодіжної політики в Україні. Соціальна робота та
соціальна освіта. Випуск 2 (5), 2020. С. 26–37.
4. Бергерет, Ж-М., Мейш, Н. та Оттен, Х., Проект у
громаді заради розвитку. Тренінгові модулі для молодіжних
працівників, Національна служба молоді, Люксембург, 1997.
5. Боуер, Д. та Гьоденс T., Мости визнання –




