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кваліфікації  

Спецкурс 

Назва програми 

підвищення кваліфікації  

Державна політика забезпечення розвитку талановитої молоді в Україні 

Автор(-и) / розробник(-и) Коврига Олена Сергіївна,  кандидат наук з державного управління, доцент,  доцент  

кафедри менеджменту освіти та права  ЦІПО ,  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Категорія(-ї) слухачів Директори (заступники директорів, педагогічні працівники) закладів загальної середньої 

освіти; керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти 

(університетів, академій, інститутів); тематичні та авторські курси підвищення 

кваліфікації; для працівників професійної (професійно-технічної) освіти; для працівників 

фахової передвищої  освіти; для працівників вищої, післядипломної педагогічної  освіти, 

для працівників психологічних служб; для працівників центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників; для працівників позашкільної  освіти; для працівників з питань 

цифровізації, дистанційної  освіти 

Мета програми Метою навчальної теми «Державна політика забезпечення розвитку талановитої молоді в 

Україні» є формування у слухачів курсів підвищення кваліфікації цілісного уявлення про 

поняття, зміст та напрями формування та удосконалення державної політики забезпечення 

розвитку талановитої молоді України. 

Коротка анотація змісту 

програми 

Завдання спецкурсу:  

- Формування та оновлення знань щодо визначення  поняття державної 

молодіжної політики, її сутнісні характеристики; 

- Забезпечення необхідних умінь та навичок щодо забезпечення підтримки 

розвитку талановитої молоді України; 

- Активізація самостійної діяльності слухачів щодо впровадження кращих практик 

зарубіжного досвіду реалізації практичних завдань забезпечення розвитку здібної 

й талановитої молоді; 

- Автономність та відповідальність: дотримання етичних і правових норм 

інформаційної діяльності, ефективна співпраця в команді, презентація кращих 

практик з  державної молодіжної політики за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Результати навчання з питань  державної молодіжної політики, які отримує слухач на 

основі засвоєння спецкурсу «Державна політика забезпечення розвитку талановитої 



молоді в Україні», такі:  

 визначення основних понять, таких як «молодь», «талановита молодь»,  

«молодіжна політика», «державна молодіжна політика»», «розвиток  

талановитої молоді»  тощо;  

 сутність забезпечення розвитку талановитої молоді в Україні;  

 джерела та методи збору інформації про державну молодіжну політику;  

 сутність конкурентних переваг державної політики забезпечення розвитку 

талановитої молоді в Україні. 

 аналізувати проблеми державного управління розвитком молодих спеціалістів 

України; 

 визначати основні підходи при формуванні та удосконаленні державної 

політики за підтримки розвитку талановитої молоді України; 

 узагальнювати теоретичні напрацювання державної політики за підтримки 

розвитку талановитої молоді України; 

 висвітлити зарубіжний досвід у сфері державної політики щодо забезпечення 

розвитку здібних й талановитих; 

 досліджувати сучасний стан державного управління та регулювання розвитку 

молодих спеціалістів України; 

 запропонувати шляхи  вирішення проблем у сфері державної молодіжної 

політики. 

 

Обсяг програми 6 годин 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, 

які передбачені програмою 

щодо розвитку / 

Інтегральна компетентність. Загальні компетентності: нормативно-правова. Спеціальні 

(фахові, предметні, посадово-функціональні) компетентності: науково-методична; 

інноваційно-дослідницька, інформаційно-комунікаційна. 



 

формування 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво, сертифікат 


