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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

фоомами навчання

денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова

Мова викJIадання, навчання та оцiнювання укOашська

Змi сmовuй мо dуль к Техноло ?i ореанiз ацii в олон

Загальний обсяг кредитiв / годин 2/60
Курс 4 5

Семестр
,7

9

Обсяг кредитiв 2 2

Обояг годин, в тому чдqIц 60 60

дудиторнi 28 8

Модчльний контроль 4

Семестровий контроль
Самостiйна робота 28 52

Форма семестрового контролю залiк

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завданнrI навчЕLльноТ дисципдiни
метою змiстового модуJuI <<технологii органiзацii волонтерськоi

дiяльностi>> е ознайомлення зi специфiкою розробки, органiзацii i проведення

волонтерських iнiцiатив Еа лок€lJIьному, регiональному та нацiонЕtльному

рiвнях, органiзацiТ воIIонтерських груп у майбутнiй соцiально-проектнiй

дi"о""оari, u 
"а*ож розвитку в студентсъкоi молодi соцiальноi активностi,

навичоК усвiдомЛеного, активноГо вибулОвуваннЯ вдасногО життя, розробки
науковш( дослiджень у гашузi волонтерства.

завдання змiстового модуля <<технологii органiзацii волонтерськоi

дiяльностi>>:

поведiнки та

3. Результати навчаннязадисцицлiною
Здатнiсть продемонструвати на базовому piBHi володiння

компJIексом соцi€Lльно-педагогiчних технологiй у роботi з ДiТЪМИ, МОЛОДДЮ

та сiм'ями
технологii соцiально-педагогiчноi



навчtчIьних, гIозанавчаJIьних закJIадах та закJIадах соцiального-сшрямування

4. Структура навчальноi дисциплiни
Тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем

ол
цо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аyдиторна:

tsооz
U

:iч
о

9.

zоо

н

ан

он
(d
9i

lс)
фts

ц

ц.

Змiстовий модуль <<Технологii органiзацii волонтерськоi дiяльностi>
Модуль |, Волонmерсlпво як феномен соlliа,хьно-пеOаzоz

Тема 1. Генеза волонтерського руху у
вiтчизнянiй та зарубiжнiй практицi 4 2 z
Тема 2, Види пtотивацii людеI"l до
волонтерства 1 2 2

Тема 3. HayKoBi пiдходи до класltфiкацiТ
волонтерських груп д+ 2 2

Самостiйна робота l, Волонтерство як

феномен соцiально-педагогiчноi практrtкrt |4 |4

Модульний контроль 2

Разоrt 28 6 6 14

Тема 4-5, Умови забезпечення дiя;rьностt
волонтерських груп 8 4 4

Тема 6-7. Алгоритм розробки
волонтерськоi програми 8

д
+ 4

Самостiйна робота 2. Технологlчне
забезпечення дiяльностi Bo.iroHTepcbKIIх

гочп 14 I4

Модульний контроль 2

Разолt з2 8 8 |4

Пiдготовка та проходження контро-.lьнIIх

заходiв
Усього б0 |4 |4 28

5. Програма

Молуль 1

практики>>

навчаJIьноi дисциплiни

(волонтерство як феномен соцiально-педагогiчноi

Лекцiя 1. Генеза волонтерського руху у вiтчизнянiЙ та зарубiхtнiЙ

практицi
генеза водонтерського pyJry У вiтчизнянiй та зарубiжнiй практицi.

Дефiнiцii поняттЯ ((волонтер>, (волонтерська дiяльнiсть>>, ((волонтерський



pyD. Найважливiшi риси волонтерства. XapaKTepHi особливостi
волонтерськоТ дiяльностi. Принципи дiяльностi волонтерiв.

OcHoBHi поняття теми: благодiйник, благодiйнiсть, ВОЛОНТеР,

волонтерство, волонтерський сектор, громадськi органiзацiТ, МИЛОСеРДЯ,

мiсiя, послуга, соцiальна сфера, фiлантропiя.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 2

.Щодатковl,, Т,2,3
Лекцiя 2. Вlrдlr }Iотивацii людей до волонтерства
мотивацiя до волонтерськоi дiяльностi. види мотивацii людей до

волонтерства. Етичнi засади волонтерськоi дiяльностi.
OcHoBHi поняття теми: волонтер, мотивацiя, потреба.

рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1. 2

Додатковi: |,2,3
Лекцiя 3. HayKoBi пiдходи до класlrфiкачii волонтерських груп
Рiзноманiтнi пiдходи до класифiкацiТ волонтерських гругr: за TepMiHoM ix

роботи; за роллю, яку вiлiграс волонтер в органiзацiТ; за провiдними

"arp"ru*" 
ix дiяльностi; за пр}Iн&]ежнiстю до певноj органiзацiйноi

структури: центрiв волонтерiв гролrа:ськl{х органiзацiй; соцiа,тьних служб

для ciM'T, дiтей та молодi, волонтерIr гро}Iа.]ськлlх органiзашiй.

OcHoBHi поняттЯ теi\iи: волонтеР. }IотIIваЦiя, потреба; група, соцiальна

група, волонтерська група, класlrфiкацiя. ви:.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Додатковi: I,2, З

Практичне заняття 1. Iсторiя розвIIткy волонтерського руху в

YKpaiHi
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Додатковi: 4,5
практичне заняття 2, Зпriст та напряrlи дiяльностi волонтерських

груп ВНЗ, НУО, соцiальних служб за кордоноN{
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

,Щодатковl,: 4,5
дiяльностi волонтерськихПрактичне заняття 3. Зплiст та напрями

груп ВНЗ, НУО, соцiальних служб Украiни
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

,Щодатковi:4,5



МодУль 2 <<Технологiчне забезпечення дiяльностi волонтеРськиХ

груп>
лекцiя 4-5. Умови забезпечення дiяльностi волонтерських груп

УмовИ забезпечення дiяЛьностi волонтеРських груп. днаrriз pecypciB,

необхiдНих длЯ забезпеченнrI волОнторськОi дiяльностi. СкладаннrI перелiку

вимог до волонтера. Планування кампанii iз зал1"l9нн,I волонтерiв,

OcHoBHi поняттЯ теми: волонтеР; волонтерська дiялънiсть; волонтерська

група; умова.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Щодатковi: 3,4, 5

лекцiя б-7. длгоритм розробки волонтерськоi програми
Менторсъка пiлтримка волонтерiв. Супервiзiя роботи волонтерiв,

ДлгоритМ проведеНЫ iтервiзii, принципИ iнтервiзii, Длгоритм розробки

"ono"r*p."*oi 
процрами. МонiториIIг та оцiнка волонтерськоi дiялъностi.

OcHoBHi поЕяття теми: волоЕтер; ImaITyBaHH,I; потреба; iнформацiйниЙ

пакет; вимоги до волонтера; облiк часу; угода,
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

.Щодатковt:2,4
Практичне заняття 4.

внутрiшньоорганiзацiйного
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Планування залучення волонтерiв на ocHoBi

та проектного пйходiв

Практичне заняття5. Розробка пам'ятки для

щодо умов забезпечення дiяльностi волонтерських
Рекомендованi джерсла:
OcHoBHi: 1

,Щодатковi 2,5
практичне заняття б. Складання описання роботи, яку будуть вико-

нуватИ волонтеРи, та визначеНня необхiдних для Hei pecypciB

Рекомендованi джереJIа:
OcHoBHi: 1

Додатковi: 4,5
практичне заняття 7. Складання перелiку вимог до волонтера та

роз-робка кампанii iз залучення волонтерiв
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Додатковi: |,2,З

б. Контроль IIавчальних досягнень
6.1. систJма оцiнювання навч€lJIьнш( досягненъ студентiв

персоналу органiзацii
груп

денноi форми навчання



Вид дiяльностi сryдента

Модуль 1 Молуль 2

lедtsч
ь( ЕЁ.дч

'Е 
оt

са

эфню
дFýос.l'D14;
а.a

ядF!{

gО

(ý .Ё
iдФнюбл
ztsýоо'ЭЕБ
а,Е

Вiдвiдування лекцiй 1
t
J J 4 4

Вiдвiдування сеп,tiнарських занять 1

Вiдвiдування практичних занять l з J 4 4

Робота на ceмiнapcbкoмy заняттi 10

Робота на практичнолtу занятгi l0 аJ 30 4 40

Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

Виконання завдань д-rIя саN,{о стiйноi ро ботлr
5 1 5 1 5

Виконання лtоду;rьноТ роботlr 25 1 25 1 25

Виконання IНДЗ 30

Разоrt 66 78

Максипtальна Ki.,tbKicTb ба--riв: 144

144:100:1,44. Стулент набрав Х бапiв; Розрахунок: Х ,44: загальна кiлькiсть балiв.

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii Ti оцiнюваннrl.

yci завданнrI викоЕуються в електроннiй Bepcii модуJuI на платформi

htф://eleaming.kubg.edu.ua/course/view.php?id:17459 та подаються на

пiдсумковому зашIттi вiдповiдного модуля.

самостiйна робота 1. Волонтерство як феномен соцiально-
педагогiчноi практики

1. Наведiть прикJIади 3 украiнсъких меценатiв та З украiнських
благодiйникiв (за регiонами, персоналiями, династiями).

2. ПроаналiзуЙте дiяльнiсть мiжнародноi благодiйноi органiзацii В

ykpaiHi ("u вибiр: Мiжнародна благодiйна органiзацiя <украiнський

молодiжний ЧорнобиJIьський фоrrр; Мiжнародний благодiйний фо"д
<Варнава>; Мiжнародний благодiйНий фонД "KapiTac Украiни"; Мiжнародна

благодiйна органiзацiя <Благодiйний фонд (SOS Щитяче Мiстечко>).

З. Проаналiзуйте дiялънiсть вiтчизняноТ благодiйноi органiзацii (на

вибiр: БлагодiйниЙ фо"Д кУкраiнСькиЙ фо"д <<Благополуччя дiтеЙ>;

Блаюдiйний фонд <Щентр волонтерiату кЩобра воля); Благодiйний фонД

кТовариство пПр""r.оi дiтей>; Представництво благодiйноi органiзаuii

<Надiя та житло)).
Вимоги до оформлення:



обсяг роботи вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширеннrIМ 
*.doc. Шрифт TimesNewRoman |4.

Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

виконане завдання розмiщустъся студентом на сторiнцi епектронного

курсу.
Критерii оцiнюванrrя:
1. Змiстова скJIадова - 4 быlи

оформлення)

волонтерських груп
1. Iiроаналiзуiiте досвiд дiяльностi мiсцевого центру соцiальних служб

для сiм'i, дiтеЙ та молоДi по заггУченнЮ волонторiв i реалiзацii соцiальних

програм за ix участю., 
ъ, СкладiтЬ банК даних державнLIх, гроNIадсъких та релiгiйних

органiзаЦiй вашогО регiонУ (областi, району, bticTa, району MicTa, селища), якi

зtlJIучають до свосi дiяльностi волонтерiв. Визначте, якi послуги в цих

органiзачiях надаються волонтерап,Iи.

З.У чому полягають ocHoBHi проблеми у сферi органiзацii волонтерськоТ

дiяльностi?
4. Сформулюйте переваги ytacTi у волонтерському рус1 для вас як

спецiалiста.
5. Проаналiзуйте cyTHicTb феномену корпоративного волонтерства в

cBiTi та YKpaiHi.
Критерii оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова,4 бали Цив. завдання)

2. Креативнiсть - 1 ба.гt

Рекомендованi джсрела:
OcHoBHi: 1,2
,Щодатковi: t-5

6.з. Форми проведення модульного конц)олю та критерii оцiнюваннrl.

МодулъНиЙ контРолъ здiйСнюетьсЯ у виглядi TecTyBaHHrI в електронному

*п'Ъrrоентами 
пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi 25 питань.

вuёu шесmовuх завdань:

2. Оформлення текстового

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: 1,3

Самостiйна робота Z. Технологiчне забезпечення дiяльностi



6.4. Форми проведення семестрового контролю та

оцiнювання залiк.

критерii

6.5.
контропю.

J.
4.
5.

6.

14.

15.

орiентовний перелiк питанъ для семестрового комплексного

соцiальних педагогiв та соцiаJIьних працiвникiв Украiни.
2. Визначте проблеми та перспективи розвитку волонтерського руху в

YKpaTHi.
Волонтери як ресурс розвитку третього сектору в YKpaiHi.

Змiст та напрями дiяльностi волонтерськlIх груп iноземних НУо.
Змiст та напрями дiяльностi волонтерських груп соцiалъних служб за

внз.
7. Нормативно-законодавче забезпечення волонтерськоТ дiяльностi в

YKpaTHi.
8. Обгрунтуйте складовi успiху Bo,ToнTepcbKoi дiяльностi.
9. Органiзацiя студентських волонтерських груп в умовах вищого

навчального закJIаду.

1 0. Особливостi управлiння дйльнiстю волонтерiв.

11. ОхарактеризуЙте волонтерськиЙ pyJ( в УкраiЪi: вiд icTopii до реалiй.
12. Передумови виникноння волонтерства в YKpaiHi.

1 3. ПiдвищеншI ефективностi та результативностi волонтерськоi процрами.

Пiдходи до класифiкацii волонтерських груп.

потенцiал волонтерiв-пенсiонерiв у здiйсненнi соцiально-педагогiчноi

дiяльностi з дiтьми та молоддю.

16. Потенцiал волонтерських загонiв щодо вирiшення нагЕLльних проблем

територiальноi громади.
17. Проблеми органiзацii центрiв волонтерiату на мiсцевому piBHt.

1 8. Розкрийте мiжнародний досвiд волонтерсъкоi дiяльностi.
19. Роль волонтерства у забезпеченнi соцiалъного благополуччя в YKpaiHi.

20. Ролъ волонторства у соцiальному становленнi особистостi.
2 1 . Соцiально-психологiчний портрет сучасного украiнського волонтера.



22. Специфiка органiзацii соцiально-педагогiчноi дiяльностi волонтерiв В

умовах вуличного простору.
23 . Створення вiтчизняних всеукраiнських волонтерських органiзацiЙ.

24. Стратегii збереженнrI волонтерiв в органiзацii.
25. Технологii пiдготовки водонтерiв до соцiально-педагогiчноj дiяльностi.
2б. Управлiння ризиками в адмiнiструваннi волонтерами.

27. ФоршryваннrI позитивного ставленнrI цромадсЬкостi до волонтерськоi

дiяльностi.
28. Шляхи взаемодii волонтерських органiзацiй та мiсцевоi влади.

10
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