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ДИСЦИПЛІНА «МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ» 
 
 
Анотація. Дисципліна «Молодіжна політика в Україні та світі» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Дисципліна виконує інтегративну задачу і спрямована на 
комплексне, системне вивчення питань соціальної молодіжної політики у контексті 
порівняльного аналізу України та світової практики. Істотна увага приділяється теоретико-
методологічним, філософсько- соціологічним та загальнопсихологічним основам роботи з 
молоддю на рівні держави. 
Мета навчальної дисципліни: вивчення концептуальних засад державної молодіжної 
політики в Україні та світі, визначення умов і гарантій розвитку молоді для реалізації 
творчого її потенціалу. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: концептуальні засади та основні принципи формування державної 
молодіжної політики; особливості формування та дослідження молодіжної політики в Україні 
та у зарубіжних країнах; проблеми сучасної молоді; соціально-педагогічні, психологічні, 
юридичні, економічні та медичні аспекти молодої сім’ї; ґенези, особливостей та періодизації 
молодіжного руху в Україні; соціальні питання праці та забезпечення зайнятості молоді; 
особливості реалізації молодіжної політики через соціальну інфраструктуру; ціннісні орієнтації, 
життєвих потреб і проблеми соціалізації молоді; соціальні аспекти політико-правового 
регулювання життєдіяльності та соціалізації молоді. Аспірант повинен вміти: ефективно 
використовувати здобуті знання в практичній діяльності; виявляти соціальні проблеми 
духовного розвитку молоді та аналізувати їх; визначати особливості формування державної 
молодіжної політики в перехідний період; впроваджувати активні методи формування 
національної свідомості та громадянської позиції молоді; проводити підготовку молоді до 
професійного самовизначення та формування у неї трудової моралі; організовувати 
співпрацю молодіжних організацій з державними інституціями. 
Змістові модулі: 

1. Концептуальні засади формування державної молодіжної політики. 
2. Нормативно-правова база у галузі молодіжної політики. 
3. Пріорітетні напрями державної молодіжної політики. 
4. Шляхи реалізації державної молодіжної політики. 

Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ВК 2.02.09 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни:  загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 годин – лекційні заняття, 4 години – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Льовочкіна Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, професор 
кафедри соціальної роботи факультету психології 
Інформація про викладача: https://psy.knu.ua/ua/database/profile/levochkina-antonina-
mikhailovna 
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