
Назва кафедри Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності 

Назва дисципліни Соціальна робота з дитячими і молодіжними 

об’єднаннями 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 

4 кредити (120 годин) 

Курс та півріччя, де 

починається дисципліна 

4 курс, 1 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна 

1 

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна / заочна 

Попередні умови Знати основні засади державної соціальної і 

молодіжної політики, нормативної бази, яка 

регламентує діяльність закладів соціальної сфери в 

Україні; володіти базовими загальними знаннями з  

правознавства, педагогіки (соціальної й спеціальної), 

вікової психології, теорії і практики соціально-

педагогічної  роботи.     

 

  

 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 

231 Соціальна робота 

232 Соціальне забезпечення 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності  

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

053 Психологія 

016 Спеціальна освіта 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Соціальна робота з дитячими і 

молодіжними об’єднаннями» передбачає оволодіння 

теоретичними засадами діяльності дитячих і 

молодіжних громадських організацій в Україні і за 

кордоном; вивчення напрямів, форм і методів роботи 

фахівця соціальної сфери з дитячими та молодіжними 

об’єднаннями. 

 

Завдання курсу: ознайомлення студентів з історією 

розвитку світового і вітчизняного дитячого та 

молодіжного руху; формування у студентів активної 

громадської позиції, розуміння ними необхідності 

існування громадського дитячого і молодіжного руху 

на сучасному етапі. 

 



 
 

Теоретичні: Згідно з вимогами ОПП студенти 

повинні знати:  

- історію світового і вітчизняного дитячого та 

молодіжного руху;   

- основні завдання і напрями молодіжної політики 

стосовно ДМГО; 

- базові закони України та інші законодавчі акти, 

що регламентують порядок здійснення 

молодіжної політики у сфері дитячого і 

молодіжного громадського руху;  

- функції ДМГО як інститутів виховання; 

- технології соціально-педагогічної роботи з 

ДМГО.  

 

Практичні: Згідно з вимогами ОПП студенти повинні 

вміти: 

- співпрацювати з ДМГО різного спрямування; 

- підвищувати соціально-виховний вплив на 

формування особистості дитини або молодої 

людини через співпрацю з ДМГО; 

- застосовувати у роботі технології роботи з 

ДМГО; 

- використовувати на практиці форми соціально-

виховної роботи, що характерні для діяльності 

ДМГО; 

- надавати кваліфіковану допомогу членам ДМГО, 

які потребують соціально-педагогічної і 

психологічної допомоги.  

 
 


