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 Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “Менторська підтримка дітей та 

молоді” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів другого рівня вищої освіти  спеціальності 231 Соціальна робота.                               

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є менторська підтримка 

дітей та молоді. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

2-й рік навчання, 3 семестр викладання 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1. Менторинг і його особливості 

Змістовий модуль 2. Компентентність ментора та його методичний 

інструментарій 

Мета викладання навчальної дисципліни «Менторська підтримка дітей 

та молоді» є: оволодіння магістрами компетентностей з надання менторської 

підтримки з використанням наставництва, коучингу та менторських 

інструментів представникам дітей та молоді. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із менторингом, його метою, завданням , 

принципами, інструментами; 

- ознайомити студентів з сферами застосування менторської підтримки 

у соціальній роботі з дітьми та молоддю; 

-- відпрацювати у студентів практичні навички щодо здійснення 

менторської підтримки дітей та молоді при вирішенні складних задач у 

соціальній сфері; 

 - відпрацювати навички складання  програм менторської підтримки 

дітей та молоді. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

- загальних (ЗК):  

ЗК 06. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

ЗК 09. Навички міжособистісної взаємодії 

- спеціальних фахових (СК): 

СК 02. Здатність до  виявлення  соціально  значимих проблем  і  

факторів  досягнення  соціального благополуччя різних груп населення. 

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, 

саморозвитку, професійної самореалізації. 

СК 17. Володіти педагогічною технікою і майстерністю; доцільно 

застосовувати інноваційні технології навчання; знаходити оптимальні засоби 

реалізації принципу творчої співпраці між всіма суб’єктами освітнього 

процесу 
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Програмні результати навчання.  

ПРН 06. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 

знання, розвивати професійні навички та якості, підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

ПРН 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем 

особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних 

обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. 

ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання як стандартних так і незвичайних 

завдань професійної діяльності у стандартних та непередбачуваних умовах. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- мету, завдання та принципи менторингу. 

- роль менторингу у формації особистостей 

 -  як налаштувати процес менторингу та як враховувати фактори, які 

впливають на нього 

 - нормативно - правове забезпечення менторської діяльності 

- складові компетентності ментора.  

вміти:  

- здійснювати саморефлексію та застосовувати  та рамки у процесі 

менторингу особистості;  

-  використовувати інструментарій для менторінгу; 

- складати та реалізовувати програми менторської підтримки дітей та 

молоді. 

-  здійснювати оцінку та моніторинг менторінгу. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Менторинг і його особливості 

Тема 1. Менторство як інструмент розвитку, мета, завдання та 

принципи менторингу. 

Тема 2. Роль менторингу у формації особистостей 

Тема 3. Процес менторингу Фактори, які впливають на менторинг 

Тема 4. Нормативно - правове забезпечення менторської діяльності: 

проблеми та перспективи. 

Змістовий модуль 2. Компентентність ментора та його методичний 

інструментарій у роботі з дітьми та молоддю 

Тема 5. Компетентність ментора. Саморефлексія та рамки у процесі 

менторингу особистості 
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Тема 6.Інструментарій для менторингу 

Тема 7Менторські програми рівний рівному для різних категорій дітей 

та молоді 

Тема 8. Програми та платформи менторської підтримки молоді в 

Україні 

Тема 9. Суб’єкти та форми підтримки менторів 

Тема 10. Організація процесу моніторингу здійснення менторингу.  

Показники моніторингу за етапами програми 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Адаховська Н.С. Наставництво як форма захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Часопис цивілістики. 2017. 

№27. С.28−31. 

2. Байдарова О. О. Наставництво як форма соціальної підтримки 

випускників інтернатних закладів. Вісник Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна 

робота. 2012. №3. С.64–67. 

3. Гук О.Ф, Удовенко Ю. М. Забезпечення організації процесу 

наставництва для дітей-сиріт в Україні. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціальна робота. 2020. №1(6). 

С.27–31. 

4. Кузьмін В. В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у 

суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

соціально-психологічний аспект. Актуальні проблеми педагогіки, психології 

та професійної освіти. 2017. №1. С.3–8. 

5. Леонова В. І. Наставництво як форма соціальної підтримки дітей у 

закладах соціального захисту. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 13, Т. 2. С. 

133–136. 

6. Методичні рекомендації з реалізації програми наставництва над 

дітьми / І. Шестопал, В. Андросова, Т. Коваль та ін. Київ: Наставництво ГО 

«Одна надія», 2017. 104 с. 

7. Навчальний посібник для тренерів у сфері підготовки молодіжних 

працівників. Мiнiстерство молоді та спорту України, Преставництво ООН в 

Україні, Державний інститут сімейної та молодіжної політики. / за ред. О. 

Мурашкевич, І. Сущенко, К. Савчук, О. Юрик. Київ: ТОВ «Компанія 

ВАІТЕ», 2014. 213 с. 

8. Наставництво: крок за кроком. Посібник для небайдужих 

дорослих. Проект наставництва ГО «Одна надія» / Упоряд. О. Смаль, І. 

Сацюк, І. Андросова. Київ: Препрес «Друкарські куншти», 2014. 78 с. 

9. Овчарова Л. М. Cирітство в Україні як соціальна проблема та 

шляхи її вирішення. Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Гуманітарні науки та публічне адміністрування: збірник 

наукових праць. 2019. Вип. 3. С. 119–122. 

10. Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 
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організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» щодо наставництва. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1504-19.  

11. Рекомендації соціальним працівникам з організації наставництва 

для випускників інтернатних закладів на робочому місці / МГО «Соціальні 

ініціативи з охорони праці та здоров’я». – К.: 2012. – 72 с. 

Додаткова 

12. Бойченко М.А. Менторство як форма підтримки обдарованих і 

талановитих у країнах ЄС та США / М.А. Бойченко // Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 7. – С. 3–9.  

13. Волкова Т.А. Тьюторство и менторство в системе педагогической 

практики / Т.А. Волкова // Вестник Марийского государственного 

университета. – 2015. – № 1 (16). – С. 15–18 

14. Поліщук І.В. Менторство як передумова ефективного управління 

на державній службі / І.В. Поліщук // Державна служба та публічна політика: 

проблеми і перспективи розвитку: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за 

міжнар. участі (Київ, 27 трав. 2016 р.) / за заг. ред. А.П. Савкова, М.М. 

Білинської, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2016. – С. 110–112. 

15. Електронні інформаційні ресурси 

1. Асоціація наставництва для дітей та молоді: офіційний сайт. 

URL: https://www.mentorinua.site/ . 

2. Демократія, права людини та участь молоді. Громадянська освіта 

для молодіжних працівників. Посібник для тренерів. URL: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ykuJc7aiwYJ:https://w

ww.ua.undp.org/ content/dam/ukraine/docs/DG/DHRP/Manual-

p.pdf+&cd=14&hl=ru&ct=clnk&gl=ua 

3. Деякі питання здійснення наставництва над дитиною: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. №465. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2017-%D0%BF#Text . 

4. Дзюба Н., Мукосєєва Л. Механізми наставництва для підвищення 

ефективності роботи з молоддю URL: 

http://srso.udpu.edu.ua/article/view/234138 

5. Менторство для публічних інституцій URL:  

https://developeastua.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/7-UA.pdf 

6. Моніторинг закладів інституційного догляду та виховання дітей: 

станом на 01.01.2020. URL: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-

storage/00/94/01/7d711174da000ede4681d015cb7d0922_1594981935.pdf . 

7. Наставництво — чужих дітей не буває: інформація для ОМС URL: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/march/issue-3/article-43210.html 

8. Наставництво для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в Україні: шляхи оптимізації процесу URL: http://visnyk-

ped.uzhnu.edu.ua/article/view/234888 

9. Наставництво для роботи з дітьми, які виховуються у інтернатних 

закладахURL:http://letychiv.km.ua/2017/08/07/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D

1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0



8 

 

  

%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F 

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-

%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-

%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%B2/ 

10. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України 

від 13 січня 2005 р. N 2342-IV (зміни внесені згідно із Законом №1504-VIII 

від 08.09.2016). URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/1504-19 . 

11. Програма менторської підтримки вразливих груп населення URL: 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2675/1/T_SPIRINA_NVKOGPITS_1_KSP&

SR_IL.pdf 

12. Программа менторской поддержки. Методические рекомендации по 

внедрению в Украине. – К. : Международный Альянс по ВИЧ/СПИД, 2011.  

13. Розвадовська Т. В. Наставництво як педагогічний феномен. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. - 2018. - 

Вип. 24(2). - С. 140-147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 

011_2018_24(2)__21. 

14. Роль менторства у професійній підготовці майбутніх соціальних 

працівників URL:https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/37.pdf 

15. Світовий досвід наставництва. URL: http://www.fdu.org.ua.  

16. Соціальний звіт за 2018 р. URL: 

https://www.msp.gov.ua/news/18746.html  

17. Федорак Я. Яку користь може принести вам наставник чи ментор 

URL: http://www.management.com.ua 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та 

підсумковий контроль з використанням таких методів як усне та письмове 

опитування,  вирішення завдань та практичних задач (ситуативних задач, 

кейсів), тестування. 

У результаті поточного контролю студент максимально може набрати 

100 балів, по результатам навчання здобувач може отримати залік, або ж 

підвищити бал усно на останньому занятті.  


