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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 
Навчальна дисципліна «Підготовка та організація волонтерів» є вибірковим 

компонентом освітньо-професійної програми «Соціальна робота» для підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 23 «Соціальна 
робота».  

Метою навчальної дисциспліни є підготовка волонтерських лідерів, здатних 
очолювати волонтерський рух в Україні та формування практичних навичок організовувати 
волонтерські об’єднання, групи, команди.  

 Завданнями дисципліни є отримання студентами теоретичних знань щодо для 
організації діяльності волонтерських груп формування вмінь залучати людей до 
волонтерської діяльності, навчити складати волонтерські програми та здійснювати 
управління діяльністю волонтерів.  
 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 
семінарські) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1 
Тема 1. 
Теоретичні 
основи 
розвитку 
волонтерської 
діяльності  
 

 
2/1 

Аналізувати 
політику 
Української 
держави з 
питань 
волонтерської 
роботи. 
Аналізувати, 
визначати, 
ефективні 
технології 
волонтерської 
роботи. 
Володіти 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

30 



теорією 
волонтерської 
роботи.  

Тема 2. Генеза 
волонтерського 
руху у 
вітчизняній та 
зарубіжній 
практиці 

2/1 Опрацьовувати 
наукову 
літературу про 
методи 
науково- 
педагогічних 
досліджень з 
роблем 
волонтерської 
роботи. 
Добирати 
приклади 
педагогічних 
ситуацій з 
питань 
волонтерської 
роботи, які 
успішно 
вирішують 
проблеми.  

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

30 

Тест до 
модуля 1 

   40 

Модуль 2 
Тема 3. 
Забезпечення 
діяльності 
волонтерських 
груп 

2/1 Аналізувати 
власні дії. 
Вміти 
визначати 
мету, завдання 
та методи 
волонтерської 
роботи. Вміти 
вибудовувати 
власний імідж 
успішного 
волонтера. 
Застосовувати 
на практиці 
ефективні 
технології в 
волонтерській 
діяльності. 
Вміти 
користуватись 
теорією 
комунікацій та 
спілкування.  

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тема 4. 
Супровід 
діяльності 
волонтерів та її 
оцінка 

2/1 Знати 
визначення 
понять 
«волонтерська 
робота». Знати 
закономірності 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 

20 



теорії 
волонтерської 
роботи. Вміти 
обґрунтувати 
принципи, на 
яких 
будуються 
засади теорії 
волонтерської 
роботи. 

заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

Тема 5. 
Діяльність 
волонтерів в 
умовах 
вуличного 
соціального 
простору 

2/1 Застосовувати 
на практиці 
ефективні 
технології в 
волонтерській 
діяльності. 
Вміти 
користуватись 
теорією 
комунікацій та 
спілкування. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

 Тема 6. 
Організація 
волонтерської 
роботи з 
окремими 
категоріями 
населення 

2/1 Аналізувати 
власні дії. 
Вміти 
визначати 
мету, завдання 
та методи 
волонтерської 
роботи. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

10 

Тема 7. 
Стратегія 
управління 
діяльністю 
волонтерських 
груп: 
інноваційні 
підходи 

 
 

2/1 Знати 
закономірності 
теорії 
волонтерської 
роботи. Вміти 
обґрунтувати 
принципи, на 
яких 
будуються 
засади теорії 
волонтерської 
роботи. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

10 

Тест до 
модуля 2 

   20 

Модуль 3 
Тема 8.    
Організація 
волонтерської 

2/1 Застосовувати 
на практиці 
ефективні 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 

20 



роботи в 
освітній сфері 

технології в 
волонтерській 
діяльності. 
Вміти 
користуватись 
теорією 
комунікацій та 
спілкування. 

презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

Тема 9. 
Волонтери в 
соціально-
педагогічних 
акціях 

2/1 Знати 
закономірності 
теорії 
волонтерської 
роботи. Вміти 
обґрунтувати 
принципи, на 
яких 
будуються 
засади теорії 
волонтерської 
роботи. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тема 10. 
Умови 
забезпечення 
дiяльностi 
волонтерських 
груп 

2/1 Застосовувати 
на практиці 
ефективні 
технології в 
волонтерській 
діяльності. 
Вміти 
користуватись 
теорією 
комунікацій та 
спілкування. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тест до 
модуля 3 

 40 

Модуль 4 
Тема 11. 
Алгоритм 
розробки 
волонтерської 
програми 

2/1 Аналізувати 
власні дії. 
Вміти 
визначати 
мету, завдання 
та методи 
волонтерської 
роботи. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

10 

Тема 12. 
Особливості 
залучення 

2/1 Знати 
закономірності 
теорії 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 

10 



потенційних 
волонтерів 

волонтерської 
роботи. Вміти 
обґрунтувати 
принципи, на 
яких 
будуються 
засади теорії 
волонтерської 
роботи. 

презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

Тема 13. 
Навчання 
волонтерів. 
Особливості 
підготовки 
волонтерів та 
управління 
їхньою 
діяльністю 

2/1 Застосовувати 
на практиці 
ефективні 
технології в 
волонтерській 
діяльності. 
Вміти 
користуватись 
теорією 
комунікацій та 
спілкування. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тема 14. 
Особливості 
підготовки 
волонтерів та 
управління 
їхньою 
діяльністю 

2/1 Аналізувати 
власні дії. 
Вміти 
визначати 
мету, завдання 
та методи 
волонтерської 
роботи. 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тема 15. 
Технології 
волонтерської 
роботи. 
Підготовка 
волонтерів до 
роботи з 
людьми 
похилого віку 

2/1 Аналізувати 
власні дії. 
Вміти 
визначати 
мету, завдання 
та методи 
волонтерської 
роботи 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій 
до 
практичного 
заняття. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
elearn.  

20 

Тест до модуля 5 20 
Разом за змістовим модулем 5 100 
Всього за 
навчальну 
роботу  

0,7·(RЗМ1 +RЗМ2 + RЗМ3) 
      RНР = -------------------------------------- 
                                          2 

70 



Підсумкова атестація (екзамен)  30 
Всього за курс                                   RДИС =RНР+RАТ  100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу викладачів, які забезпечують курс, за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 
доброчесності: 

Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових 
контрольних робіт та екзаменів заборонені. Користування 
мобільними пристроями допускається лише з дозволу 
викладача під час онлайн-тестування та підготовки практичних 
завдань. Самостійні роботи у вигляді рефератів, доповідей, 
презентацій повинні мати коректні текстові посилання на 
використані інформаційні джерела.  

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально в дистанційному режимі (у онлайн 
формі за погодженням із деканом факультету і лектором курсу).  

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої освіти, бали Оцінка національна за результати 

складання екзаменів  
90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 
 
 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 
заліків 

екзаменів заліків 
90-100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 


