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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин –  120 

 

змістових модулів –  4 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

                       (вид 

завдання) 

Галузь знань 

23 – Соціальна робота  

 (шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 

 (код і назва) 

 

 

Рівень вищої освіти: 

 

Другий 

вибіркова 

 

Рік підготовки: 

1 -й -й 

Семестр 

2 -й -й 

Лекції 

20 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 20 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80  год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

 

* – за наявності 
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1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

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 

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. 
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- 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. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовний 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. 

Змістовний 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 

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 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі У

сь

ог

о  

у тому числі 

л п/

с 

лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

. Змістовний модуль 1. Менторинг і його особливості 

Тема 1. Менторство як 

інструмент розвитку, 

мета, завдання та 

принципи менторингу. 

12 2 2  8      

Тема 2. Роль 

менторингу у формації 

особистостей 

12 2 2  8      

Тема 3. Процес 

менторингу Фактори, 

які впливають на 

менторинг 

12 2 2  8      

Тема 4. Нормативно - 

правове забезпечення 

менторської діяльності: 

проблеми та 

перспективи. 

24 4 4  16      

Разом за змістовим 

модулем 1 
60 

1

0 

1

0 
 40      

Змістовний 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 

6  2  4 

     

Тема 6.Інструментарій 

для менторингу 
12 2 2  8 

     

Тема 7Менторські 

програми рівний 

рівному для різних 

категорій дітей та 

молоді 

12 2 2  8 

     

Тема 8. Програми та 

платформи менторської 

підтримки молоді в 

Україні 

12 2 2  8 

     

Тема 9. Суб’єкти та 

форми підтримки 

менторів 

6 2   4 

     

Тема 10. Організація 12 2 2  8      
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процесу моніторингу 

здійснення менторингу.  

Показники моніторингу 

за етапами програми 

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 

1

0 

1

0 
 40 

     

ІНДЗ*           

Усього годин 120 2

0 

2

0 

 80      

* – за наявності 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Саморефлексія та рамки у процесі менторингу особистості 2 

2 Інструментарій для менторингу 2 

3 Особливості різних категорій дітей та молоді 4 

4 Пошук програм та платформ менторської підтримки молоді в 

Україні 

4 

5 Форми підтримки менторів 4 

6 Показники моніторингу за етапами програми 4 

 Разом 20 

8. Самостійна  робота 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних 

занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації: 

 • Словесні: лекція, семінари, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія.  

• Наочні: спостереження, презентація, демонстрація 

• Практичні: вправи, вирішення кейсів.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Менторство як інструмент розвитку 10 

2 Роль менторингу у формації особистостей 10 

3 Процес менторингу  10 

5 Мета, завдання та принципи менторингу. 10 

6 Роль менторингу у формації особистостей 10 

7 Фактори, які впливають на менторинг 10 

8 Нормативно - правове забезпечення менторської діяльності: 

проблеми та перспективи. 

10 

 Разом  80 
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3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під 

керівництвом викладача; самостійна робота студентів з навчальною 

літературою; виконання індивідуальних навчальних завдань.  

11. Методи контролю 

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.  

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна та робоча навчальна програми. 

1. Конспект лекцій. 

2. Плани практичних занять.  

3. Питання для підсумкового контролю. 
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12. 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 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» щодо наставництва. – Режим 
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