
Назва структурного 
підрозділу 

Інститут людини, кафедра cоціальної педагогіки та соціальної роботи 

Назва наукового 
гуртка 

Школа волонтерів 

Науковий гурток «Школа волонтерів»  дає  можливості своїм учасникам та учасницям – 

майбутнім фахівцям – набути тих знань та навичок, які допоможуть їм бути конкурентно 

спроможними на ринку праці. Студенти зможуть волонтерувати на базі партнерських 

організацій Інституту людини (Всеукраїнського громадського центру «Волонтер» та 

Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), набудуть 

тренерських навичок та зможуть організовувати і проводити тренінги з різними 

категоріями дітей та молоді, навчаться писати проекти, будуть залучатися до реалізації 

соціальних заходів різного рівня тощо.  

Керівник (и) 
наукового гуртка 

Журавель Тетяна Василівна, к. пед. наук, доцент  кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Інституту людини  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Рік заснування 
гуртка 

2009 

Профільна наукова 
тема  

Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців 

соціальних педагогів та соціальних працівників 

Дослідницьке 
питання 

Теоретико-методичні засади та практика волонтерування на шляху до 

професійного становлення  

Завдання гуртка  Поглиблення теоретичних знань та практичних навичок 

студентів спеціальностей «соціальна педагогіка» та «соціальна 

робота» щодо здійснення соціально-педагогічної, соціальної 

роботи з різними категоріями отримувачів послуг; 

 Формування та розвиток у студентської молоді усвідомлення 

необхідності професійних становлення, розвитку й 

самовдосконалення шляхом волонтерування; 

 Формування та розвиток мотивації студентів щодо 

майбутнього працевлаштування за фахом. 

Професійні 
компетенції, які 
формуються у 
студентів 

Загальні 

Громадянська 

 Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати 

демократичні технології прийняття рішень. 

 Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською 

свідомістю. 

 

Комунікативна 

 Здатність працювати у команді. 

 Здатність до міжособистісного спілкування,  

емоційної стабільності, толерантності. 

 

Науково-дослідницька 

 Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її 

реалізації. 

 

Самоосвітня 

 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації 

та саморозвитку. 

 Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 
 

Професійні - базові 



Деонтологічна 

 Повага до гідності кожної людини.  

 Вміння бути толерантними та стриманим до різних емоційних 

проявів клієнтів, за різних обставин зберігати емоційну стабільність. 

 

Діагностична 

 Здатність визначати та враховувати у роботі різні рівні фізичного, 

психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку 

особистості, її потреби, цінності, уподобання, стимулювати 

активність отримувачів послуг щодо самореалізації і максимального 

розвитку власних потенційних можливостей. 

 

Технологічна 

 Вміння оптимально використовувати сучасні технології 

соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг. 

 

Професійні – спеціальні 

 

Розуміння основ соціальної політики 

 Здатність визначати державні установи і громадські організації, 

діяльність яких спрямована на допомогу особистості, сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

Спосіб висвітлення 
результатів 
наукового пошуку  

Доповіді на студентських конференціях, круглих столах; 

Презентація наукових робіт на фахових конкурсах та олімпіадах; 

Статті у електронних та фахових виданнях. 

План роботи наукового гуртка 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

Вересень 

2015 

Планування роботи гуртка Інститут людини Журавель Т.В. 

Жовтень 

2015 

Майстер-клас: «Волонтерування в 

сучасник умовах України: виклики та 

можливості» 

ВГЦ «Волонтер» Журавель Т.В. 

Листопад 

2015 

Організація практичної діяльності 

студентів-волонтерів на базі громадських 

організацій та державних центрів 

Інститут людини, 

ВГЦ «Волонтер», 

КМЦСССДМ 

Журавель Т.В. 

Грудень 

2015 

Волонтерування на базі громадських 

організацій та державних центрів: участь у 

різного типу заходах 

Інститут людини, 

ВГЦ «Волонтер», 

КМЦСССДМ 

Журавель Т.В. 

Січень 

2016 

Волонтерування на базі громадських 

організацій та державних центрів: участь у 

різного типу заходах 

Підготовка наукових робіт студентів до 

фахових конкурсів, олімпіад, конференцій. 

Інститут людини Журавель Т.В. 

Лютий 

2016 

Волонтерування на базі громадських 

організацій та державних центрів: участь у 

різного типу заходах. 

Відпрацювання студентами-волонтерами 

тренерських навичок 

 

Інститут людини, 

ВГЦ «Волонтер», 

КМЦСССДМ 

Журавель Т.В. 

Березень 

2016 

Волонтерування на базі громадських 

організацій та державних центрів: участь у 

ВГЦ «Волонтер», 

КМЦСССДМ 

Журавель Т.В. 



різного типу заходах. 

Участь студентів у студентських 

конференціях, фахових конкурсах та 

олімпіадах 

Квітень 

2016 

Волонтерування на базі громадських 

організацій та державних центрів: участь у 

різного типу заходах 

ВГЦ «Волонтер», 

КМЦСССДМ 

Журавель Т.В. 

Травень 

2016 

Участь у студентській міжкафедральній 

конференції Інституту людини «Перші 

кроки у науку» (тиждень науки) 

Інститут людини Журавель Т.В. 

Червень 

2016 

Тренінг «Аналіз досвіду та планування 

дяльності гуртка на новий навчальний рік» 

ВГЦ «Волонтер» Журавель Т.В. 

 


