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Анотація навчальної дисципліни 

       Основною метою навчальної дисципліни «Волонтерський рух в Україні та світі» є формування у 

студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає застосування вітчизняного досвід 

волонтерства, сучасних технологій волонтерської діяльності, основних методик здійснення 

супроводу діяльності волонтерів, надання менторської підтримки. 

       Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набудуть наступних здатностей 

та вмінь:  

 

 

-    визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

-    демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, 

мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; 

-    здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

-    здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

-    здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

-    здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм; 

-    здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності; 

-    здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи; 

-    здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту; 

-    здатність планувати та управляти часом; 

-    здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів; 

-    здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи 

їх вирішення; 

-    розв’язувати головні завдання волонтерської діяльності як креативної і моделюючої сили 

соціальних змін,  на засадах законності, доброчинності, гуманізму, громадянській 

відповідальності.  

-   критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні 

процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; 

-  здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної 

діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу; 

-  розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно 

приймати ефективні рішення у складних ситуаціях; 

- застосовуючи інноваційні технології сучасного менеджменту, сприяти поширенню 

волонтерських асоціацій, груп та ініціатив;  

- здатність до волонтерства як важливого чинника соціальної підтримки найбільш 

знедолених категорій населення з урахуванням міжнародного та національного досвіду; 

зміцнення, в контексті формування громадянського суспільства, ціннісних суспільних 

орієнтирів на основі потреби в мирі, свободі, злагоді  й справедливості. 

- здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної 

діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу;  

- здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи 

їх вирішення  

- налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; 

використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів 

клієнтів.   

    

       Дисципліна «Волонтерський рух в Україні та світі» має міждисциплінарний характер, що 

передбачає інтеграцію знань з інших освітніх і наукових галузей знань. За структурно-логічною 
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схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна на рівні бакалаврської підготовки 

тісно пов’язана з такими дисциплінами як «Вступ до спеціальності», «Теорія та історія соціальної 

роботи», «Методи та технології соціальної роботи», «Теорія і практика волонтерської діяльності», 

«Тренінгові технології у волонтерській діяльності» тощо.  

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння 

матеріалу використовується платформа дистанційного навчання Google Classroom, сервіс відео-

конференцій Zoom, система підтримки навчального процесу «Електронний Кампус КПІ імені Ігоря 

Сікорського» та месенджер Telegram, за допомогою яких:  

- спрощується створення, поширення і класифікація завдань безпаперовим шляхом;  

- спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;  

- здійснюється надання зворотного зв’язку студентам стосовно навчальних завдань та змісту 

навчальної дисципліни;  

- оцінюються навчальні завдання студентів; 

- ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання 

навчальних завдань та оцінювання студентів.  

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-

комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань.  

 

Перелік тем 

 

Розділ 1. Зарубіжний досвід та вітчизняні практики волонтерського руху. Міжнародні 

волонтерські програми: European Volunteer Service – Європейська волонтерська служба (з 

2018 року носить назву European Solidarity Corps Program); Європейський Корпус 

Солідарності; Програми літніх міжнародних волонтерських таборів; Еразмус +; Rural 

Development Programme (програма міжнародного сільськогосподарського стажування); 

Молодь в дії (Youth in Action) тощо. UN Volunteers – підрозділ ООН, присвячений 

волонтерству та волонтерській діяльності. 

Розділ 2. Організаційні основи волонтерської діяльності. Форми організації 

волонтерів у світі: Альянс Європейських Волонтерських Організацій (Alliance of European 

Voluntary Service Organisations), Червоний Хрест, Благодійний Фонд «НЬЮ ВЕЙ», Quakers 

International Social Projects (Великобританія), Спілка Форум, Eastlinks (мережі неурядових 

організацій (НУО) у Центрально-Східній Європі) тощо. Міжнародний молодіжний 

волонтерський обмін (індивідуальне та групове волонтерство). 
 

 

Програмні результати навчання  

Програмні результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на 

першому занятті. 

№ 

з/п 
Результати навчання Методи навчання 

Форми 

оцінювання 

(контрольні 

заходи) 

Термін 

виконання 

1.  

Розробляти перспективні та 

поточні плани, програми 

проведення заходів, оперативно 

приймати ефективні рішення у 

складних ситуаціях. 

- показ слайдів, 

презентацій, навчальних 

фільмів; 

- робота з текстами; 

- робота в командах; 

- кейс-стаді 

Поточний 

контроль 

 

1-18-ий 

тиждень 

2.  
Критично аналізувати й 

оцінювати чинну соціальну 

- навчальний диспут; 

- показ слайдів, 

Поточний 

контроль 

1-18-ий 

тиждень 
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політику країни, соціально-

політичні процеси на 

загальнодержавному, 

регіональному та місцевому 

рівнях 

презентацій, навчальних 

фільмів; 

- метод проблемних 

ситуацій 

 

 

3.  

Розв’язувати головні завдання 

волонтерської діяльності як 

креативної і моделюючої сили 

соціальних змін, на засадах 

законності, доброчинності, 

гуманізму, громадянській 

відповідальності. Застосовуючи 

інноваційні технології сучасного 

менеджменту, сприяти 

поширенню волонтерських 

асоціацій, груп та ініціатив. 

- навчальний диспут; 

- робота в командах; 

- частково-пошукові 

методи 

 
Поточний 

контроль 

 

 

1-18-ий 

тиждень 

4.  

Демонструвати уміння креативно 

вирішувати проблеми та 

приймати інноваційні рішення, 

мислити та застосовувати творчі 

здібності до формування 

принципово нових ідей. 

- методи демонстрації 

перед студентами 

зразків пошукової 

діяльності; 

- кейс-стаді; 

- метод проблемних 

ситуацій 

Поточний 

контроль, мкр 

 

1-18-ий 

тиждень 

5.  

Застосовувати методи 

менеджменту для організації 

власної професійної діяльності 

та управління діяльністю 

соціальних робітників і 

волонтерів, іншого персоналу 

- навчальний диспут; 

- показ слайдів, 

презентацій, навчальних 

фільмів; 

- метод проблемних 

ситуацій 

-  

Поточний 

контроль, 

реферат 

1-18-ий 

тиждень 

6.  

Налагоджувати співпрацю з 

представникам різних 

професійних груп та громад; 

використовувати стратегії 

індивідуального та 

колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

- навчальний диспут; 

- робота в командах; 

- частково-пошукові 

методи 

 

Поточний 

контроль 

залік 

1-18-ий 

тиждень 

 

 

 

Лекції, дискусії, презентації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при 

підготовці до занять. 

 

Навчальні ресурси 

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали будуть розміщені 

на платформі дистанційної освіти Google Classroom, в системі підтримки навчального процесу 

«Електронний Кампус КПІ імені Ігоря Сікорського», і за потреби надсилаються у відповідну групу 

Telegram та на електронну пошту. 

 

Система оцінювання 

 

Форми та технології навчання 
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№ 

з/п 
Контрольний захід  % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Відповіді на семінарських заняттях 64 8 8 64 

2. Реферат  20 20 1 20 

3. Написання МКР 16 16 1 16 

 Всього 100 

 

Семестрова атестація студентів 

 

Обов’язкова умова допуску до заліку/іспиту Критерій 

Поточний рейтинг RD ≥60 

Контрольні заходи Написання МКР 

Контрольні заходи Реферат 

 

Сума стартових балів (аудиторна та самостійна робота) та балів за виконання підсумкового 

контрольного завдання  переводиться у систему оцінювання  згідно з таблицею:  

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою  

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

 

 

 

Політика навчальної дисципліни 

 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Виступ на конференції 10 балів 

Несвоєчасне подання реферату 

- 5 балів 
Участь у волонтерському заході 

у ССС КПІ імені Ігоря 

Сікорського 

10 балів 

Відвідування занять 
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Відвідування лекцій не є обов’язковим. Однак, студентам рекомендується відвідувати ці заняття, 

оскільки на них викладається актуальний теоретичний матеріал та розвиваються навички критичного 

мислення, необхідні для отримання певних позитивних результатів у майбутній професійній 

діяльності.  

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання 

завдань, які здатні поглибити знання студентів (участь у волонтерському заході у ССС КПІ імені 

Ігоря Сікорського в рамках навчальної дисципліни; виступ на конференції). 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних 

заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, 

пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка 

освітнього процесу студентами. 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Дистанційне навчання (необов’язковий пункт) 

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів за певною тематикою допускається за умови 

погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти онлайн-

курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але 

студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні. 

Виставлення оцінки за контрольні заходи шляхом перенесення результатів проходження онлайн-

курсів не передбачено. 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна «Волонтерський рух в Україні та світі» може викладатися для більшості 

студентів з особливими освітніми потребами. 

Критерій Перша атестація Друга атестація 

Термін атестації  8-ий тиждень 14-ий тиждень 

Умови 

отримання 

атестації 

Поточний рейтинг  ≥ 24 балів ≥ 36 балів 

Написання МКР _ + 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code
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Навчання іноземною мовою 

За потреби навчальна дисципліна може викладатися англійською мовою. За бажанням студентів 

допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка 

відповідає тематиці конкретних занять.  

Позааудиторні заняття 

 

Вивчення окремих тем доцільно проводити у вигляді лекцій-зустрічей з працівниками та 

волонтерами Студентської соціальної служби КПІ імені Ігоря Сікорського, волонтерами Київської 

міської організації Товариства Червоного Хреста України тощо. 

Передбачається у межах вивчення навчальної дисципліни участь студентів у міжнародних та 

вітчизняних конференціях, круглих столах тощо.  


