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ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття 1. Роль і місце громадських організацій у 

вирішенні соціально-економічних завдань суспільства, реалізації 

державної молодіжної політики 

Мета: закріпити знання щодо значення та ролі громадських організацій у 

сучасному світі.  

Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації: 

1. Значення та роль неурядових (громадських) організацій у сучасному 

світі. 

2. Становлення недержавного громадського сектора за кордоном. 

3. Неурядові організації України на сучасному етапі 

4. Особливості взаємодії недержавних організацій і державних інститутів. 

5. Міжнародні неурядові організації, які працюють в Україні. Місія, мета, 

їх роль в становленні громадянського суспільства в Україні. 

6. Всеукраїнські громадські організації. 

Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації щодо ролі 

громадської організації у вирішенні соціальних проблем на основі узагальнення 

досвіду роботи однієї неурядової організації соціального спрямування. 

Література: 18,19, 20, 21. 

 

Семінарське заняття 2. Порядок створення та реєстрації об’єднань 

громадян. 

Мета: ознайомити студентів з нормативно-правовою базою щодо 

створення та функціонування дитячих та молодіжних громадських організацій. 

Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації: 

1. Загальна характеристика нормативно-правових актів діяльності 

організацій. 

2. Особливості створення об’єднань громадян та їх членство. Назва 

об’єднань громадян. 

3. Визначення структури організації. Статутні документи об’єднань 

громадян. 

4. Легалізація та правовий статус ГО.  

5. Перші кроки ГО після державної реєстрації. 

Література: 4, 5, 6, 7, 9,10. 

 

Семінарське заняття 3. Соціально-правові засади роботи соціального 

педагога в діяльності дитячих та молодіжних організацій України 

Мета: ознайомити студентів з правовими засадами роботи соціального 

педагога в діяльності дитячих та молодіжних організацій. 

Студенти, працюючи в міні-групах, розробляють статут дитячої 

громадської організації та пакет документів для її легалізації. 

Індивідуально опрацьовуючи законодавчу літературу з даної теми, 

студенти доповнюють словник основних понять по дитячим та молодіжними 

організаціям. 

 Література: 18,19, 20, 21. 
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Семінарське заняття 4. Особливості розвитку сучасних дитячих 

організацій 

Мета: ознайомити студентів з сутністю діяльності дитячих організацій. 

Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації: 

1. Розробка проблем дитячого та молодіжного руху в педагогіці. 

2. Особливості соціалізації в дитячих організаціях. 

3. Критерії ефективної соціалізації дітей в дитячих організаціях. 

4. Функції дитячих громадських об’єднань (ДГО). 

Література: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 19. 

 

Семінарське заняття 5. Діяльність соціального педагога в дитячих та 

молодіжних громадських організаціях 

Мета: визначити основні напрями і форми роботи соціального педагога з 

дитячими та молодіжними організаціями. 

Студенти, працюючи в міні-групах, готують медіа-презентації: 

1. Особливості соціально-педагогічної роботи в дитячих та молодіжних 

організаціях. 

2. Професійна підготовка соціального педагога: знання та вміння, 

необхідні для роботи з дитячими та молодіжними організаціями.  

Література: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 19. 

 

Семінарське заняття 6. Основні напрямки діяльності соціального 

педагога в дитячих та молодіжних організаціях 

Мета: формувати навички, проводити соціально-педагогічну роботу по 

організації спілкування і змістовного дозвілля, спільної діяльності дітей, 

молоді, дорослих безпосередньо в організації чи в об’єднаннях. 

1. Охарактеризувати особливості, напрямки і форми діяльності 

найпоширеніших дитячих та молодіжних об’єднань України. 

2. Розкрити виховні можливості молодіжних організацій на сучасному 

етапі суспільного розвитку. 

3. Підготувати бесіди, дискусії, ігри для роботи з дітьми в дитячих та 

молодіжних об’єднаннях. 

4. Провести анкетування щодо ставлення підростаючого покоління до 

діяльності дитячих та молодіжних організацій. 

5. Визначити, за яких умов діяльність організацій була б ефективнішою. 

6. Розробити анкету для визначення громадянської позиції підростаючого 

покоління 

Література: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 19. 


