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Вступ 

Актуальнiсть дослiдження.Сучасний темп розвитку суспiльства 

настiльки високий i складний, що без визначальної ролi держави не обiйтись. 

Провiднi свiтовi тенденцiї характеризуються посиленням уваги до молодi та 

її розвитку. Мiжнародна спiльнота молодiжним проблемам придiляє значну 

увагу, адже вiд цього в значнiй мiрi залежить майбутнє будь-якого 

суспiльства. Tому орiєнтацiя на роботу з молоддю, молодiжна полiтика в 

широкому розумiннi виступає як програмне забезпечення майбутнього 

суспiльства, яким фактично є сучасна молодь. 

Державна молодiжна полiтика у демократичному, правовому 

суспiльствi передбачає створення певних умов i гарантiй для соцiального 

становлення та розвитку молодi, її iнтеграцiї в усi сфери життєдiяльностi, 

реалiзацiї усiх потенцiй i здiбностей юнакiв та дiвчат. Саме з цiєї причини 

майже всi країни свiту тяжiють до соцiально орiєнтованої та правової 

держави, як найефективнiшої форми влаштування життя великих спiльнот. 

Hевiд’ємною складовою та важливим механiзмом розбудови України як 

соцiальної держави, формування громадянського суспiльства виступає 

державна молодiжна полiтика. 

Вивченням дослiджуваної проблеми займались такi науковцi як 

Б. Атрощенко, В. Головенько, T. Донченко, А. Зiнченко, В. Коваленко, 

М. Перепелиця, М. Смалiй, В. Ченцов. Питання державної молодiжної 

полiтики в Українi сьогоднi є недостатньо розвиненим. Це пояснюється 

незначним досвiдом незалежностi української держави, що зумовлює 

недостатнiсть нормативно-правого забезпечення здiйснення державної 

молодiжної полiтики, так як проблеми пов’язанi з молодiжною полiтикою 

витiсняються необхiднiстю врегулювання суспiльно-полiтичних та 

економiчних проблем, з якими країна зiткнулася пiсля проголошення 

суверенiтету. А саме питання соцiально-педагогiчного аспекту державної 

молодiжної полiтики на даний час в нашiй країнi є досить актуальним через 

те, що держава посiдає одне iз провiдних мiсць у формуваннi особистостi, це 



вiдбувається через такий важливий фактор соцiалiзацiї як освiта, проте саме 

цей напрям державної молодiжної полiтики залишається найменш 

дослiдженим. Саме тому нами було обрано темою дослiдження: «Аналiз 

соцiально-педагогiчної складової молодiжної полiтики України». 

Об’єктдослiдження– молодiжна полiтика України. 

Предмет дослiдження – аналiз соцiально-педагогiчної складової 

вiтчизняної молодiжної полiтики. 

Метадослiдження – дослiдити соцiально-педагогiчну складову 

основних напрямкiв вiтчизняної державної молодiжної полiтики. 

Досягнення означеної мети передбачає визначення наступних завдань: 

1. Охарактеризувати теоретико-методологiчнi засади державної 

молодiжної полiтики. 

2. Визначити соцiально-педагогiчнi складовi здiйснення державної 

молодiжної полiтики в Українi. 

3. Провести контент-аналiз соцiально-педагогiчних складових 

регулюючих нормативно-правових актiв державної молодiжної 

полiтики України. 

4. Розробити рекомендацiї соцiальним педагогам щодо реалiзацiї 

соцiально-педагогiчної складової державної молодiжної полiтики.  

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження ми використали ряд теоретичних(аналiз наукових джерел, 

узагальнення, iндукцiя, систематизацiя) та практичних методiв (контент-

аналiз, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих 

результатiв). 

Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та проаналiзовано 

теоретико-методологiчнiта соцiально-педагогiчнi складовi державної 

молодiжної полiтики. 

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

рекомендацiї соцiальним педагогам щодо реалiзацiї соцiально-педагогiчної 

складової державної молодіжної політики. 



Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику 

наукових праць: Соцiально-педагогiчнi засади здiйснення державної 

молодiжної полiтики в Українi// Актуальнi проблеми соцiальної сфери: 

[збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв] / за заг. ред. H. П. Павлик. – 

Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015.  

Структура роботи. Магiстерська робота складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (81найменування). Робота викладена на 99 сторiнках 

друкованого текстута 50 сторiнках додаткiв. 



Загальнi висновки: 

1. Охарактеризувавши теоретико-методологiчнi засади державної 

молодiжної полiтики, ми прийшли до наступних висновкiв.Державна 

молодiжна полiтика – це стратегiчна галузь розвитку будь-якого суспiльства, 

яка спрямована на довгострокову перспективу, а тому потребує в органiзацiї 

комплексного науково обґрунтованого пiдходу. Державна молодiжна 

полiтика має досить складну структуру, в якiй можна в узагальненому 

виглядi виокремити три основних елементи. Перший – полiтичної органiзацiї, 

що включає сукупнiсть «молодiжних» органiв державної влади, громадсько-

полiтичнiiнститути, молодiжнi громадськi органiзацiї й рухи, саму молодь 

тощо. Другий елемент – полiтична дiяльнiсть владних iнститутiв та 

вiдносини мiж ними. I нарештi, третiй елемент – полiтична свiдомiсть, що 

вказує на залежнiсть полiтичних вiдносин i полiтичної дiяльностi, всього 

суспiльно-полiтичного життя молодi вiд свiдомого її ставлення до своїх 

iнтересiв. Державна молодiжна полiтики нацiонального значення, котра 

активно формувалася протягом наступних iсторичних етапiв: 1) перiод 

iснування та функцiонування Запорiзької Сiчi XVI-XVII ст.; 2) доба 

Гетьманщини, XVII-XVIII ст.; 3) радянський перiод, 1917-1990 рр.; 4) часи 

незалежної Української держави, з 1991 року по теперiшнiй час. Державною 

молодiжною полiтикою, на сьогоднi, визнано: системну дiяльнiсть держави у 

вiдносинах з особистiстю, молоддю, молодiжним рухом, що здiйснюється в 

законодавчiй, виконавчiй, судовiй сферах; специфiчний i цiлiсний напрям у 

державнiй полiтицi; систему iдей, теоретичних положень про мiсце i роль 

молодого поколiння у суспiльствi; практичну дiяльнiсть суб’єктiв такої 

полiтики з метою формування i розвитку, реалiзацiї творчого потенцiалу 

молодi в iнтересах суспiльства. 

2. Визначивши соцiально-педагогiчнi складовi здiйснення державної 

молодiжної полiтики в Українi, ми прийшли до ряду висновкiв та 

узагальнень.Реальнi iнтереси i потреби молодi i суспiльства, необхiднiсть 

соцiалiзацiї, соцiальної стратифiкацiї та реального включення молодi у всi 



соцiально-економiчнi, полiтичнi, духовнi та iншi процеси з метою 

забезпечення наступностi та спадковостi поколiнь в українському 

суспiльствi, посилення участi молодi у розбудовi демократичної, суверенної 

України, – все це визначає соцiально-педагогiчну складову державної 

молодiжної полiтики. Для реалiзацiї соцiально-педагогiчного змiсту 

(вiдповiдно до одного iз базових принципiв соцiально-педагогiчної 

дiяльностi), молодь повинна виступати  не тiльки об’єктом, але й активним 

суб’єктом державної молодiжної полiтики. Орiєнтуючись на сучаснi 

дослiдження в темi молодiжної полiтики України, можна видiлити чотири 

базовi парадигми соцiально-педагогiчного змiсту державної молодiжної 

полiтики: соцiально сильна частина молодi повинна мати належнi 

можливостi та ресурси реалiзацiї свого потенцiалу; соцiально iнертна частина 

молодi повинна мати необхiднi мотиви та стимули для активного включення 

та iнтеграцiї в iснуючi соцiально-економiчнi процеси; соцiально слабкiй 

частинi молодi потрiбно надати необхiднi гарантiї соцiального захисту, 

можливостi компенсацiї своїх обмежень, механiзми iнтеграцiї в молодiжне 

середовище та суспiльне життя; соцiально небезпечна частина молодi 

повинна мати достатнi ресурси активної соцiалiзацiї та обмеження 

кримiналiзацiї чи iншої девiантної поведiнки.  

Ключовими ж пріоритетами у впровадженні соціально-педагогічної 

складової повинні стати: рiвний та вiльний доступ молодi до якiсної освiти та 

навчання, система «молодiжної медицини» та проект «молодiжне здоров’я», 

робоче мiсце та конкурентоздатнiсть молодi, молодiжна участь в суспiльно-

полiтичному життi України, iнтеграцiя через мобiльнiсть української молоді 

у глобальних процесах.  3. Провiвши контент-аналiз соцiально-педагогiчних 

складових регулюючих нормативно-правових актiв державної молодiжної 

полiтики України, ми прийшли до таких висновкiв. Орiєнтуючись на 

теоретичний аналiз дослiджуваної проблеми, вiдповiдно до розробленої 

програми дослiдження, нами було проведено контент-аналiз соцiально-

педагогiчного змiсту регулюючих нормативно-правових актiв державної 



молодiжної полiтики України: ЗУ «Про сприяння соцiальному становленню 

та розвитку молодi в Українi»; ЗУ «Про молодiжнi та дитячi 

громадськiорганiзацiї»; ЗУ «Про соцiальну роботу з сiм’ями, дiтьми та 

молоддю»; Указ Президента «Про першочерговi заходи щодо реалiзацiї 

державної молодiжної полiтики та пiдтримки молодiжних громадських 

органiзацiй»; Указ Президента «Про додатковi заходи щодо державної 

пiдтримки обдарованої молодi». Проаналiзувавши обранi офiцiйнi 

документи, якi є ключовими нормативно-правовими актами, що регулюють 

молодiжну полiтику в Українi, ми прийшли до висновкiв, що у всiх них (хоча 

i в рiзнiй мiрi) присутнiй соцiально-педагогiчний змiст. В першу чергу, вiн 

виражається у наявностi регулятивних норм, що прямо чи опосередковано 

впливають на процес соцiалiзацiї дiтей та молодi, наявностi, використаннi та 

офiцiйному трактуваннi соцiально-педагогiчних термiнiв та понять, 

згадуваннi та регулюваннi соцiально-педагогiчної дiяльностi, наявностi 

регулюючих елементiв громадянського виховання дiтей та молодi, регуляцiї 

та пiдтримцi дитячих та молодiжних HУО. Вiдповiдно до цих показникiв, на 

нашу думку,соцiально-педагогiчний змiст найбiльше представлений у Законi 

України «Про соцiальну роботу з сiм’ями, дiтьми та молоддю». 

4. Розробивши рекомендацiї соцiальним педагогам щодо реалiзацiї 

соцiально-педагогiчної складової державної молодiжної полiтики, можна 

узагальнити наступне. Соцiальний педагог ЗHЗ для реалiзацiї державної 

молодiжної полiтики повинен володiти нормативно-правовим забезпеченням 

державної полiтики щодо дiтей та молодi (в тому числi ратифiкованi 

Україною мiжнароднi нормативно-правовi акти), сприяти громадянському 

вихованню школярiв та їх батькiв, володiти самому та формувати у школярiв 

навичками пошуку нової iнформацiї, що прямо чи опосередковано впливає на 

їхню соцiалiзацiю та допомагає у самореалiзацiї та саморозвитку молодi, а 

також стати основою спiвпрацi суспiльства, громади, сiм’ї та школи у сферi 

пiдтримки ефективної соцiалiзацiї дiтей та молодi.  

Соцiальний педагог надає такi соцiальнi послуги в яких реалiзується 



державна молодiжна полiтика: педагогiчнi (консультування батькiв та дiтей; 

послуги з органiзацiї дозвiлля; просвiтницькi послуги для батькiв щодо 

формування навичок батькiвської компетентностi; послуги в органiзацiї 

домашнього навчання дiтей-iнвалiдiв; соцiальний патронаж проблемних 

сiмей; посередництво мiж учнями та батьками, учнями та педагогами тощо); 

психологiчнi (консультацiї з психологiчних проблем; психотерапевтичнi 

послуги; послуги з психодiагностики та психокорекцiї; соцiально-

психологiчнi тренiнги; послуги з профорiєнтацiї тощо); соцiально-медичнi 

послуги (iнформування учнiв щодо дотримання гiгiєнiчних правил, 

органiзацiї рацiонального харчування, попередження хвороб, якi передаються 

статевим шляхом, шляхiв передачi ВIЛ, наслiдкiв вживання наркотичних 

речовин, алкоголю; сприяння в необхiдному лiкуваннi дiтей, якi цього 

потребують тощо); юридичнi послуги (допомога в оформленнi вiдповiдних 

документiв для визначення соцiального статусу дiтей, позбавлених 

батькiвського пiклування; послуги щодо отримання вiдповiдних пiльг для 

рiзних категорiй дiтей; представлення iнтересiв дiтей у правоохоронних 

органах, послуги з правової просвiти неповнолiтнiх тощо). 

 

 



 

Список використаних джерел 

1. Акуленко В. I. Культурнi права людини, громадянина i народу / 

В. I. Акуленко // Пам’ятки України: iсторiя та культура : наук. часоп. – 

2003. – № 3. – C. 2-11. 

2. Андрущенко В. Л. Запорiзька Сiч як український феномен // 

В. Л. Андрущенко, В. М. Федоров. – К. : Заповiт, 1995.  – 75 с. 

3. Анохин Е. В. Психолого-педагогические особенности деятельности 

детских разновозрастных объединений / Е. В. Анохин. – Сумы: Искра, 

1998. – 43 с. 

4. Артюшкiна Л. М. Соц. педагог школи: теорiя i практика роботи : Hавч.-

метод. посiбник [д/студентiв спец-тi«Соцiальна педагогiка»] / 

Л. М. Артюшкiна. – Суми : СумДПУ, 2004. – 124 с.  

5. Атрощенко Б. Iсторiя молодiжної полiтики незалежної України 

пишеться вже зараз / Б. Атрощенко, В.Коваленко // Сiверянський 

лiтопис. – 2006. – №6. – С.112-114. 

6. Бабкiн В. Д. Соцiальна держава та захист прав людини / В. Д. Бабкiн // 

Правова держава: Щорiчник наукових праць Iнституту держави i права 

iм. В. М. Корецького HАH України. – Вип. 9. – К., 1998. – С. 40-46. 

7. Бакаєв О. Деякi концептуальнi проблеми молодiжної полiтики в Українi 

/ О. Бакаєв // Розбудова держави. – 1996. - № 1. – С. 13-20. 

8. Балакiрєва О. М. Державна молодiжна полiтика як важливий напрям 

дiяльностi владних iнститутiв щодо розв’язання проблем молодi в 

сучаснiй Українi / О. М. Балакiрєва, В. А.Головенько // Укр. соцiум. – 

2006. – № 6. – С. 149-150. 

9. Балдинюк О. Д. Робота соцiального педагога з дитячими та 

молодiжними органiзацiями / О. Д. Балдинюк. – К. : Hауковий свiт, 2007. 

– 95 с. 

10. Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международных 

отношений / В. Г. Барановский. – М. : Белые альвы, 1997. – 216 с. 



11. Безпалько О. В. Концептуальнi засади соцiально-педагогiчної роботи  

дiтьми та учнiвською молоддю в територiальнiй громадi / 

О. В. Безпалько // Соцiальна педагогiка: теорiя та практика. – 2007. – 

№1. – С. 27– 34. 

12. Безпалько О. В. Соцiальна педагогiка в схемах та таблицях. Hавчальний 

посiбник / О. В. Безпалько – К.: Центр навчальної лiтератури, 2003. – 

134 с. 

13. Богомаз К. Ю. Формування полiтичної культури української молодi в 

умовах незалежної держави / К. Ю. Богомаз // Етнополiтологiя в Українi: 

здобутки, проблеми, перспективи. – К. : Днiпро, 2004. – С. 221-225. 

14. Бородiн Є. I. Iсторiя формування державної молодiжної полiтики в 

Українi (1991-2004 рр.) / Є. I. Бородiн. – Д. : Герда, 2006. – 472 с. 

15. Буткевич В. Г. Мiжнародне право. Основнi галузi / В. Г. Буткевич, 

В. В. Мицик, О. В. Задорожнiй. – К. : Либiдь, 2001. – 816 с. 

16. Василенко I.В. Органiзацiя системи соцiального виховання учнiв / 

I. В. Василенко // Педагогiка i психологiя. – 1996. – № 2. – С. 95 – 103. 

17. Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в мiжнародних вiдносинах / 

Л. Д. Васильєва-Чекаленко. – К. : Либiдь, 1998. – 226 с. 

18. Веретенко О. О. Становлення професiї соцiального педагога в Українi / 

О. О. Веретенко // Практична психологiя та соцiальна робота. – 2001. – 

№ 4. – С. 21 – 22.  

19. Волинка К. Г. Tеорiя держави i права : навчальний посiбник / 

К. Г. Волинка. – К. : МАУП, 2003. – 240 с. 

20. Вульфов Б. З. Социальный педагог в системе общественного воспитания 

/ Б. З. Вульфов //Педагогика. – 1992. – № 5/6. – С.45 – 49. 

21. Гадяцький Л. Державна молодiжна полiтика: поганяй до ями? / 

Л. Гадяцький // Hовий час. – 1999. – 28 черв.– 4 лип. – С.3. 

22. Гажiєнко Ю. Проблеми полiтичної соцiалiзацiї молодi в сучасних 

умовах / Ю. Гажiєнко // Вiсник HАДУ. – 2005. – С.417-418. 

23. Гикава Г. Особливостi соцiального становлення молодi / Г. Гикава // 



Соцiальний педагог. – 2008. – № 12(грудень). – С. 58-60. 

24. Головатий М. Ф. Молодiжна полiтика в Українi: проблеми оновлення / 

М. Ф. Головатий. – К. : Hаукова думка, 1993. – 242 с. 

25. Головатый H. Ф. Социология молодежи/ H. Ф. Головатый. – К.: МАУП, 

1999. – 224 с. 

26. Головенько В. А. Молодiжний рух в Українi / В. А. Головенько. – К. : 

«Столиця», 1998. – 252 с. 

27. Головенько В. А. Молодiжний рух України: iсторiя та сучаснiсть / 

В. А. Головенько. – К. : HВФ «Студцентр» / HIКА-Центр, 1998. – 120 с. 

28. Головенько В. А. Український молодiжний рух у ХХ столiттi: iсторико-

полiтологiчний аналiз основних перiодiв / В. А. Головенько.– К. : А.Л.Д., 

1997.– 160 с. 

29. Головенько В. А. Характернi риси комсомольсько-пiонерського перiоду 

українського молодiжного руху / В. А. Головенько // Український 

соцiум. – 2004. – № 3. – С. 34 – 47. 

30. Гордин Л. Ю. Воспитание и социализация / Л. Ю. Гордин. – М. : 

Академия, 1997. – 243 с. 

31. Грушова А. T. Проблеми захисту прав людини в дiяльностi ООH / А. T. 

Грушова. – К. : Либiдь, 2004. – 166 с. 

32. Гузiй H. В. Основи педагогiчного професiоналiзму / H. В. Гузiй. – К. : 

HПУ iм. М. П. Драгоманова, 2004. – 155 с. 

33. Гущина T. Ю. Соцiалiзацiя та соцiальна зрiлiсть особистостi / 

T. Ю. Гущина // Вiсник Hацiонального технiчного унiверситету України. 

– К. : HTУУ «КПI», 2002. – №2. – С. 93 – 99. 

34. Димитров М. Ф. Прiоритетнi напрями молодiжної полiтики у дiяльностi 

державних мiсцевих структур та громадських органiзацiй / 

М. Ф. Димитров // Проблеми освiти / Гол. ред. В.Г. Кремень. – К. : Вид-

во КHУ iм. T. Г. Шевченка, 2006. – Вип. 44. – С. 63-66. 

35. Дитячi об’єднання України // Шкiльний свiт. – 2004. – № 21. – С. 17 – 25. 



36. Дмитрiєв А. I. Мiжнародне публiчне право : навч. посiбник / 

А. I. Дмитрiєв, В. Л. Муравйов. – К. : Юрiнком Iнтер, 2000. – 640 с. 

37. Євiнтов В. I. Україна у мiжнародному спiвтовариствi / В. I. Євiнтов // 

Суверенiтет України i мiжнародне право / за ред. В. H. Денисова, В. I. 

Євiнтова. – К. : Hаук. думка, 1995. – С. 20 – 89. 

38. Європейська соцiальна Хартiя (переглянута) [Електронний ресурс]. 

Режим доступу до документу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=994_062. – Hазва з екрану. 

39. Жигайло H. I. Дiяльнiсть центрiв соцiальних служб для молодi / 

H. I. Жигайло // Соцiальна педагогiка: навч. посiб. / H. I. Жигайло. – 

Луганськ : ЛHУ iм. T. Шевченка, 2007. – С. 133-143. 

40. Закон України «Про молодiжнi та дитячi громадськi органiзацiї». – 

Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 1999, N1, ст.2. 

41. Закон України «Про соцiальну роботу з сiм’ями, дiтьми та молоддю». – 

Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2001, N42, ст.213. 

42. Закон України «Про сприяння соцiальному становленню та розвитку 

молодi в Українi». – Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 1993, 

N16, ст.167. 

43. Закревська  Л. М. Першi кроки соц. педагога у школi. Hа допомогу соц. 

педагогу – початкiвцю / Л. М. Закревська. – Кам’янець – Подiльський : 

Аксiома, 2005. – 52 с. 

44. Зiнченко А. Державна молодiжна полiтика: iсторiя формування, 

проблеми, перспективи / А. Зiнченко // Полiтичний менеджмент – 2007. 

– № 1. С.185-186. 

45. Iгнатенко П. Р. Виховання громадянина. Психолого-педагогiчний i 

народознавчий аспекти / П. Р. Iгнатенко. – К. : IЗМH, 1997. – 252 с. 

46. Капська А. Й. Словник-довiдник для соцiальних працiвникiв та 

соцiальних педагогiв / А. Й. Капська. – К. : «Академвидав», 2000. – 344 

c. 

47. Карнаух А. А. Молодiжна полiтика: проблеми та перспективи / 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_062
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_062


А. А. Карнаух // Вiче. – 2007. – № 18. – С. 47-48. 

48. Клемантович И. И. Hовая профессия – социальный педагог / 

И. И. Клемантович // Школа. – 1998. – №3. – С. 14. 

49. Косабуцкая С. А.  Социальный педагог : введение в должность / 

С. А. Косабуцкая, О. К. Крокинская, С. А.  Hагавкина.  – СПб. : КАРО, 

2000. – 272 с. 

50. Красносiльська А. О. Правовi умови розвитку громадянського 

суспiльства в Українi. Що потрiбно зробити? / А. О. Красносiльська, М. 

В. Лациба. – К. : Агентство «Україна», 2011. – 132 с. 

51. Кривчик Г. Г. Молодiжна полiтика в Українi у дзеркалiiсторизму i 

об’єктивностi / Г. Г. Карнаух // Гранi. – 2006. – № 6. – С. 153-155. 

52. Кузнецова Л. В. Методика и опыт работы социального педагога / 

Л. В. Кузнецова. – М. : Воспитание, 2005. – 329 с. 

53. Куличенко Р. М. Социальный педагог: профессионализация 

деятельности / Р. М. Куличенко. – Tамбов: Изд-во TГУ, 1998. – 240с. 

54. Литвиненко С. А. Основи соцiально-педагогiчної дiяльностi : 

навч. посiб.[для студентiв вищих пед. навч. закладiв] / С. А. Литвиненко. 

– К. : АПH, 2007 – 187 с. 

55. Лукашевич М. П. Соцiальна робота в Українi : теоретико-методичнi 

засади / М. П. Лукашевич, I. I. Мигович, I. М. Пiнчук. – К. : 

«Академвидав», 2001. – 257 с. 

56. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учеб. пособие / 

Е. Е. Мачульская. – М.: Книжный мир, 1999. –  204 с. 

57. Мельник Ю. В. Соцiальний педагог та його професiйна дiяльнiсть / Ю. 

В. Мельник // Hауково-виробниче видання «Соцiальний педагог». – К. : 

Шкiльний свiт, 2006. – С. 35 – 44. 

58. Метьолкiна H. Б. Механiзми формування та реалiзацiї державної 

молодiжної полiтики в Українi [Електронний ресурс] / H. Б. Метьолкiна 

// Державне будiвництво – Х. : ХарРIHАДУ «Магiстр», 2008. – № 1. 



59. Москаленко В. Проблема виховання в контекстi соцiалiзацiї особистостi/ 

В. Москаленко // Соцiальна психологiя. – 2005. – № 3. – C. 20 – 32. 

60. Павленок П. Д. Tехнологии социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности / П. Д. Павленок. – М. : «Дашков и Ко», 2004. – 236 

с.  

61. Пальчевський С. С. Соцiальна педагогiка / С. С. Пальчевський. – К. : 

Либiдь, 2005. – 454 с. 

62. Перепелиця М. Державна молодiжна полiтика: молодь про її 

формування та реалiзацiю / М. Перепелиця // Вiче. – 2000. - № 10. – С. 

47-60. 

63. Перепелиця М. Механiзм реалiзацiї регiональної, мiсцевої державної 

молодiжної полiтики / М. Перепелиця // Hова полiтика. – 2000. – № 6. – 

С. 40-43. 

64. Перепелиця М. П. Державна молодiжна полiтика в Українi 

(регiональний аспект) / М. П. Перепелиця. – К. : Український iнститут 

соцiальних дослiджень, Український центр полiтичного менеджменту, 

2001. – 242 с. 

65. Пилипенко В. Молодь України : сподiвання, орiєнтацiї, поведiнка // 

В. Пилипенко, О. Дончеко. – К. : Hаукова думка, 1993. – С.40-50. 

66. Полiщук Ю. Й. Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть сучасних громадських 

молодiжних об’єднань в Українi / Ю. Й. Полiщук. – Tернопiль : TIПУ, 

2005. – 432 с. 

67. Права людини. Мiжнароднi договори України. Декларацiї. Документи. – 

К. :Hаук, думка, 1992. – 520 с. 

68. Рабiнович П. М. Права людини i громадянина : навч. посiбник / 

П. М. Рабiнович, М. I. Хавронюк. – К. : Атiка, 2004. – 464 c. 

69. Результати монiторингового опитування населення України стосовно 

соцiального становища молодi. – К.: Український iнститут соцiальних 

дослiджень, 2000. – 34 с. 

70. Смолiй, В.А. Молодiжна державна полiтика Iсторiя України XX – 



початку XXI столiття: навч. посiб. // за ред. В.А. Смолiя. – К., 2004. – 

С.342. 

71. Соцiальнi послуги в Українi: сьогодення та перспективи // T.В. 

Семигiна, К.С.Мiщенко та iн. – К. : ВК «Зiрка», 2007. – 52 с. 

72. Указ Президента «Про додатковi заходи щодо державної пiдтримки 

обдарованої молодi». – Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 1993, 

N16, ст.167. 

73. Указ Президента «Про першочерговi заходи щодо реалiзацiї державної 

молодiжної полiтики та пiдтримки молодiжних громадських 

органiзацiй». – 6 жовтня 1999 року, N1284/99. 

74. Ченцов В. Українська молодiжна полiтика вiд Кравчука до Кучми / 

В. Ченцов, К. Колеснiков // Бористен. – 2006. – № 12. – С. 12-13. 

75. Шакурова М. В. Методика i технологiя роботи соцiального педагога: 

навч. посiб.[для студ. вищ. пед. навч. закладiв] / М. В. Шакурова. – К. : 

Видавничий центр «Академiя», 2005. – 404 с. 

76. Шахрай В. М. Tехнологiї соцiальної роботи : навч.  посiб. /  

В. М. Шахрай – К. : Центр навчальної лiтератури, 2006. – 464 с. 

77. Destremau B. Analysis and comparison of social protection systems in the 

school: Elements of typology and method / B.  Destremau. – New york : 

IMPACT Network working paper. – Режим доступу : http://www.reseau-

impact.org/IMG/pdf/4. Social_protection_ Eng.pdf. – Hазва з екрану. 

78. Kornbeck Jacob Social Pedagogy for the Entire Lifespan / Jacob Kornbeck// 

The Globalisation of World Politics. – Oxford : Oxford University Press, 

2001. – pp. 356 – 383. – Режим доступу : 

http://www.worldcat.org/title/health-wellness-and-social-policy-essays-in-

honour-of-guy-backman/oclc/656394998. – Hазва з екрану. 

79. MacKenzie David A world beyond borders: an introduction to the history of 

international politic / David MacKenzie. – Toronto : University of Toronto 

Press, 2010. – 205 p.  – Режим доступу : 



http://www.worldcat.org/title/world-beyond-borders-an-introduction-to-the-

history-of-international-politics/oclc/649891799 /viewport. – Hазва з екрану. 

80. Richardson D. Shaping the Social Life of Youth / D. Richadson. – New York: 

InterVarsity Press, 2001, 256 р. – Режим доступу:  

http://www.allbookstores.com/book/preview/9780830822843. – Hазва з 

екрана. 

81. Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe 9(Final 

report). – UN, 2001. – 147 p. 

 

http://www.worldcat.org/title/world-beyond-borders-an-introduction-to-the-history-of-international-politics/oclc/649891799
http://www.worldcat.org/title/world-beyond-borders-an-introduction-to-the-history-of-international-politics/oclc/649891799
http://www.allbookstores.com/book/preview

