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1. Коротка анотація до курсу:  Вивчення курсу «Організація роботи з дитячими та молодіжними організаціями»  

сприяє формуванню у студентів професійно-значущих особистісних якостей, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності. Студенти отримають знання з структури та сутності сучасного дитячого та молодіжного руху в Україні, 

навчаться аналізувати феномен дитячого та молодіжного руху, засвоять знання про історію та сучасний стан 

міжнародного дитячого та молодіжного руху.  Під час вивчення курсу опановуються вміння проектування й організації 

взаємодії з дитячими та молодіжними об'єднаннями, також формуються  уміння аналізу педагогічних проблем 

пов'язаних з діяльністю дитячих та молодіжних об'єднань, визначення шляхів їх вирішення;  

Курс складається з двох модулів :  «Соціально-педагогічний потенціал дитячих та молодіжних громадських 

організацій», «Соціально-педагогічна діяльність в дитячих та молодіжних об'єднаннях» кожен модуль розкриває 

теоретичні та практичні питання сутності, форм та методів педагогічної взаємодії з дитячими та молодіжними 

організаціями. 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться. 

Загальні: Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії з керівництвом, колегами, представниками інших 

професійних груп різного рівня, дітьми та молоддю без та з особливим освітніми  потребами, їхніми батьками на основі: 

принципів і норм педагогічної етики, правил культури поведінки, загальнолюдських та національних цінностей, норм 

суспільної моралі, конструктивного вирішення різноманітних професійних і особистих ситуацій та конфліктів;  

працювати в команді.. 

Фахові : Здатність до організації індивідуальної, групової, масової культурно-дозвіллєвої діяльності дітей та 

молоді без та з особливими освітніми потребами. Здатність застосовувати різноманітні форми та методи роботи дитячих 

та молодіжних організацій для розв’язання соціально-педагогічних проблем дітей та молоді. 

Мета та цілі курсу : є формування професійного розуміння сутності, значення і мети сучасного дитячого та 

молодіжного руху в Україні;. усвідомлення ролі та місця дитячих та молодіжних об'єднань в організації життєдіяльності 

молоді; формування та розвиток компетентності майбутнього фахівця освітньої діяльності при проектуванні й 

організації взаємодії з дитячими та молодіжних об'єднань; 

Завдання: 

 сформувати здатність до взаємодії з молодіжними, дитячими та неформальними організаціями 



 показати роль громадських організацій у вирішенні соціальних проблем, в системі соціалізації молоді та 

громадського виховання; 

 ознайомити з нормативно-правовою базою щодо створення та функціонування дитячих та молодіжних 

громадських організацій; 

 познайомити з історією виникнення та розвитку молодіжного і дитячого руху в Україні та за кордоном; 

 ознайомити з теоретичними та практичними засадами діяльності дитячих та молодіжних громадських 

організацій в Україні; 

 ознайомити з  напрямами та формами роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними об’єднаннями. 

 

Змішаний (blended) – курс,очне навчання з супроводом у системі дистанційного навчання  

 

4.  Результати навчання –  

 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

РН 02: Використовувати знання 

особливостей психічного та 

фізичного розвитку дітей та молоді у 

процесі керівництва навчальною, 

трудовою та суспільною діяльністю 

тих, хто навчається.  

 

РН 2.1: знати та розуміти основні напрямки  культурно-дозвіллєвої 

діяльності дитячих та молодіжних організацій соціально-педагогічної 

роботи з дітьми та молоддю ; 

РН 2.2: знати мету, завдання, зміст, принципи діяльності дитячих та 

молодіжних організацій, їх структуру, традиції, символи та ритуали; 

РН 2.3. вміти проводити соціально-педагогічну роботу по організації 

спілкування і змістовного дозвілля, спільної діяльності дітей, молоді, 

дорослих безпосередньо в організації чи в об’єднаннях за інтересами в 

мікрорайоні, у сімейно-сусідських спільнотах, в умовах неформального та 

відкритого соціального середовища 

РН 2.4: правові та організаційні основи створення дитячих та молодіжних 

громадських організацій, тенденції і закономірності розвитку, особливості 

формування дитячих та молодіжних організацій на території України 

 РН20 Виявляти інтереси і потреби РН 20.1:  знати та розуміти зміст та форми соціально-педагогічної 



 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

тих, хто навчається, в різних видах 

культурно-дозвіллєвої діяльності; 

добирати та адаптувати відповідно до 

мети, особливостей дітей та молоді 

без та з особливими освітніми 

потребами і реальної ситуації методи 

та засоби організації дозвілля. 

діяльності в школі; 

РН 20.2: знати функціональні обов’язки соціального педагога в 

загальноосвітніх закладах. 

РН 20.3: соціально-педагогічні аспекти діяльності дитячих та молодіжних 

громадських організацій: соціалізуючий потенціал, основні напрями і 

форми соціальної роботи в дитячих та молодіжних організаціях, зміст 

діяльності в них соціального педагога 

 РН22 Планувати, організовувати та 

координувати роботу дитячих та 

молодіжних організацій 

РН 22.1: розуміти соціалізуючи функції дитячих та молодіжних 

громадських організацій; 

РН 22.2: знати типологію неурядових організацій соціально-педагогічного 

спрямування, напрями та форми їх роботи; 

РН 22.3: вміти планувати та координувати роботу дитячих та молодіжних 

організацій, складати проекти програм. 

РН 22.4:  вміти координувати діяльність дитячих та молодіжних організацій 

в школі, місті, районі тощо 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин 

(кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 36 Участь обговоренні проблемний питань 

Практичні заняття 34 Демонстрація усних навичок володіння матеріалом. 

 Виконання практичних завдань. 

Самостійна робота 80 Опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного навчання 

Всього 150 (5кредитів) Підсумковий контроль: іспит 



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2019/2020 3 6 011 Освітні, педагогічні науки  Вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – Загальна психологія, соціальна педагогіка, основи інклюзивної освіти, основи девіантології, теорія 

та методики виховної роботи. 

8. Постреквізити – педагогічна практика. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, комп’ютерна техніка, 

фліпчарт. Наявність оболонки Moodl для роботи в системі дистанційного навчання. http://pmpn.uipa.edu.ua/ 

10. Політики курсу - студент має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб, Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт вказувати 

першоджерела.  

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

  

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Соціально-педагогічний потенціал дитячих та молодіжних громадських організацій. 

1 

Лекція 1 Роль громадських організацій в сучасному суспільстві  2 

Практичне 

заняття 1 

Історія розвитку дитячих та молодіжних організацій і Україні 2 



Самостійна 

робота1  

Порівняти сучасні напрямки підготовки спеціалістів у сфері взаємодії з 

молодіжними та дитячими організаціями в країнах Західної Європи та в Україні .. 

6 

Практичне 

заняття 2 

Роль громадських організацій в сучасному суспільстві 2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювання наукових джерел; 

- підготовка до практичних занять; 

- визначити особливості волонтерського руху в Україні. 

6 

Лекція 2 Історія розвитку дитячих та молодіжних організацій і Україні.. 2 

Практичне 

заняття 3 

Види громадських організацій 2 

Практичне 

заняття 4 

Соціально-правові засади роботи соціального педагога в діяльності дитячих та 

молодіжних організацій України.  

2 

Лекція 3 . Види громадських організацій  2 

Лекція 4 Нормативно-правові аспекти діяльності дитячих та молодіжних організацій.  2 

2 

Практичне 

заняття 5 

Порядок створення та реєстрації об‘єднань громадян 2 

Самостійна 

робота 3 

Написати есе історичне значення волонтерського руху. 

 

6 

 

Лекція 5 Нормативно-правові аспекти діяльності дитячих та молодіжних організацій. 2 

Практичне 

заняття 6 

Варіативність та різноплановість дитячого та молодіжного руху за напрямами 

діяльності. 

2 

Самостійна 

робота 4 

. Розкрити особливості саутського руху в Україні 6 

Лекція 6 Варіативність та різноплановість дитячого та молодіжного руху за напрямами 

діяльності 

2 

Практичне 

заняття 7 

Варіативність та різноплановість дитячого та молодіжного руху за напрямами 

діяльності. 

2 

Лекція 7 Варіативність та різноплановість дитячого та молодіжного руху за напрямами 2 



діяльності 

Самостійна 

робота 5 

1.Розкрийте значення субкультур як неформальних молодіжних організацій.  

2. Опишіть структуру субкультури агресивного спрямування та їх види. 

8 

Лекція 8 Типологія дитячих та молодіжних організацій України. 2 

Самостійна 

робота 6 

Проаналізувати роль засобів масової інформації у дозвіллі підлітків та молоді.. 

Написати есе за темою “Формальні і неформальні угрупування молоді: вияв 

протесту, спосіб самореалізації чи місце дозвіллєвої діяльності дітей і молоді 

8 

3 

Лекція 9 Типологія дитячих та молодіжних організацій України  2 

Практичне 

заняття 8 

Типологія дитячих та молодіжних організацій України 2 

Всього за змістовий модуль 1 – 74 год. (лекцій – 18год., ПЗ – 16год., СР –40 год.) 

 Змістовий модуль №2 Соціально-педагогічна діяльність в дитячих та молодіжних об'єднаннях 

Лекція 10 Основні завдання діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій 2 

Практичне 

заняття 9 

Основні завдання діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій 2 

Лекція 11 Основні напрямки та функції діяльності дитячих та молодіжних організацій. 2 

Практичне 

заняття 10 

Основні завдання діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій 2 

Лекція 12 Основні напрямки та функції діяльності дитячих та молодіжних організацій 2 

Самостійна 

робота 7 

Ознайомитись з практичним досвідом роботи регіональної дитячої молодіжної 

організації, визначити місце та роль дорослих в організації , проаналізувати 

структуру, форми та методи діяльності. Підготувати презентацію. 

8 

Самостійна 

робота 8 

Охарактеризуйте особливості соціалізації в дитячих організаціях, критерії 

ефективної соціалізації дітей в дитячих організаціях.. 
6 

Лекція 13 . Актуальні проблеми у діяльності молодіжних та дитячих організацій 2 

Практичне 

заняття 11 

Основні напрямки та функції діяльності дитячих та молодіжних організацій. 2 



Практичне 

заняття 12 

Основні напрямки та функції діяльності дитячих та молодіжних організацій. 4 

4 

Лекція 14 Взаємодія педагога з дитячими і молодіжними організаціями. 2 

Практичне 

заняття 13 

Актуальна проблеми у діяльності молодіжних та дитячих організацій  2 

Самостійна 

робота 9 

Охарактеризуйте  зарубіжний молодіжний рух. 6 

Практичне 

заняття 14 

Інструментарій роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними 

організаціями 

2 

Самостійна 

робота 10 

Визначте основні напрями реалізація процесу формування здорового способу життя 

в дитячих та молодіжних громадських організаціях 

8 

Лекція 15 Інструментарій роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними 

організаціями 

2 

Самостійна 

робота 11 

Підготувати бесіди, дискусії, ігри для роботи з дітьми в дитячих та молодіжних 

об’єднаннях. 

6 

Лекція 16 Інструментарій роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними 

організаціями 

4 

Лекція 17 Робота з неформальними молодіжними організаціями 4 

Практичне 15 Інструментарій роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними 

організаціями 

 

Практичне 16 Робота з неформальними молодіжними організаціями 2 

Практичне 17 Робота з неформальними молодіжними організаціями 2 

Самостійна 

робота 12 

Охарактеризуйте роль дорослого в Пласті. Охарактеризуйте доцільність (чи не 

доцільність) залучення молоді до Пласту. 

6 

Всього за змістовий модуль 2 – 36год. (лекцій – 18 год., ПЗ – 18год., СР – 40год.)  

Всього з навчальної дисципліни 1 – 150 год. (лекцій – 36 год., ПЗ – 34год.,., СР – 80год.)  

  



12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача 

впродовж семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях участь в обговоренні проблемних питань, 0-18 

2 Робота на практичних заняттях, систематична участь в обговоренні теоретичних питань, 

опрацювання додаткової літератури,виконання практичних вправ на кожному практичному 

занятті. ПЗ 1-15 по 2 б., Пз 16-17 по 3б. 

0-36 

3 Самостійна робота: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 2 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 3 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 4 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 5 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 6 (0-2бали); 

 індивідуальне завдання № 7 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 8 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 9 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 10 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 11 (0-3 бали); 

 індивідуальне завдання № 12 (0-2 бали). 

0-25 

NМ Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Оцінка за розроблені дидактичні проекти , самостійну роботу не менше, ніж25 балів з 39___ можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 55 балів. 

Критерії оцінювання кожного з видів робіт 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з теми 

лекції, участь в обговоренні 

теоретичних питань лекції. 

0-1 балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні 

відповіді на запитання викладача. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0-2 бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 



– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на 

сайті дистанційного навчання. 

0-2 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з 

використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

13. Питання до іспиту: 

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Кількість питань у білетах складає 2.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 спрямовано на перевірку розуміння завдань організації педагогічної роботи з молодіжними та 

дитячими організаціями 

Питання № 2 спрямоване на перевірку практичних умінь застосування різних методів та технологій педагогічної 

роботи з різними молодіжними та дитячими організаціями. 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Громадські об’єднання в Україні. Навч. посіб./за ред.. В.М. Бесчастного.- К. , Знання , 2007 .-415 с. . Дитячі 

об’єднання України у вимірах минулого та сучасного: Довідникпосібник/ Р.М. Охрімчук, Л.В. Шелестова, О.В. 

Кравченко та ін. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 256 с  

2. Заверико Н.В. Особливості соціалізації підлітків і молоді в умовах сучасності // Соціальна педагогіка: теорія і 

практика. – 2005. – № 1. – С. 30– 35  

3. Закон України “Про громадські об’єднання». 9. Закон України “ Про соціальні послуги»  

4. Лісовець О.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: Навчальний 

посібник, 2011 рік – 256 с 



5.  .Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції / – К.: Ін-т проблем виховання, НАПН України, 2011. – С. 158. 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Диба С.Г. Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності у скаутській організації // Рідна школа. – 2003. – 

№ 1. – С.25–27. 2. .Дитячі громадські організації України на захисті прав та інтересів дітей // Початкова школа. – 2004. – 

№ 8. – С.11–16. 3 

2. . Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз з громадськими організаціями в Україні. – 

К., 2002. – 48 с.  

3. . Поліщук Ю.Й. Теорія самовиховання як фундаментальна основа соціальнопедагогічнної діяльності сучасних 

молодіжних об’єднань // Наук. зап. ніжин. держ. пед. ун-ту ім. М.Гоголя. Психол.-пед. науки, 2004. – № 1. – С.16–21. 

4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За ред. І.Д. Звєрєвої.- Київ, Симферополь : Універсум, 2012. – 

563с.  

5. Теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. Я. 

Харченко [та ін.] ; - Слов'янськ : Маторін Б. І., 2016. - 433 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1 Сайт дистанційного навчання УІПА 

http://lib.iitta.gov.ua 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри                               Н.О.Брюханова 

http://lib.iitta.gov.ua/

