
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ОНЛАЙН ПРОЄКТ «ТІРЕСІЙ» 

Волонтерський онлайн проєкт «Тіресій» – безоплатна діяльність 

колективу викладачів кафедри філософії ФСП КПІ ім. Ігоря 

Сікорського в якості агентів соціальної роботи, кураторів груп із 

клієнтами – студентами спеціальності «соціальна робота» цієї 

кафедри (із перспективою залучення партнерів – кафедр інших 

університетів) на основі zoom комунікації. Мотивацією даної 

діяльності є усвідомлення членами колективу кафедри того факту, 

що студенти, які формувались, перебуваючи під опікою (поради, 

можливість бачити приклади культури поведінки, цінні настанови, 

смислові орієнтири) своїх наставників – викладачів, та відчували 

згуртованість колективу: студентського, аспірантського, 

викладацького складу кафедри, наразі опинились у ситуації 

ізольованої локації й єдиного формату взаємодії: навчального 

процесу в онлайн комунікації. Отже, необхідним є створення умов, 

ініціювання інформаційних майданчиків неформальної взаємодії із 

можливістю реалізації культурних заходів консолідації колективу 

для здійснення соціально виховних, ціннісно орієнтуючих намірів 

викладачами кафедри, які усвідомлюють власну відповідальність за 

майбутнє студентів, сфера діяльності яких – соціальна робота. 

Меседж : «Тіресій» - майбутнє залежить від нашого сьогодення. 

/Тіресій – оракул у давньогрецькій міфології, єдиний, хто не втратив 

пам'ять у царстві Аіда, отже тільки він міг вказати можливості шляху 

Одіссея до Ітаки. Тіресій на відміну від інших оракулів бачив не 

єдину версію майбутнього (А.Шюц «Тіресій або наше знання 

майбутніх подій»), а детермінований зв'язок теперішнього і 

майбутнього/. Таким чином назва проєкту сповіщає про його місію, 

а саме: необхідність «передбачення» перспектив майбутнього як 

свідомого формування подій завтрашнього дня (збереження кращого 

та унеможливлення загрозливого) у теперішньому часі. 

Мета: здійснення онлайн кураторства (наставництва, піклування) 

викладачів над студентами спеціальності «соціальна робота» у 

форматі неаудиторного часу – організації дозвіллєвої діяльності у 

традиціях інтегрованого колективу, як передача досвіду взаємодії, 



комунікації, смислів повноти життя, цінностей і норм «буденного та 

святкового».  

Заходи: Онлайн зустрічі неаудиторної комунікації у форматі 

збереження традиції щодо організації та проведення свят, урочистих 

подій тощо. Заходи заплановано у технології гейміфікації 

віртуальної комунікації.  

Першим етапом проєкту пропонується святкування Нового року – 

Дня Св.Миколая. Опис цього етапу (сценарій, регламент, часові 

межі для різних форм світкування) у Додатку 1. Серед заходів, які 

заплановані форматом онлайн зустрічі 19 грудня 2020 року є 

конкурсна програма: 

1. Новорічна маска – конкурс кращої ідеї маскарадної маски у 

традиціях святкування Нового року. 

2. Новорічна ялинкова іграшка – конкурс ялинкових прикрас для 

святкування Нового року. 

Також програма творчих виступів: музичних номерів, 

декламації віршів, демонстрації малюнків тощо. 

Завершенням заходу є написання колективного листа мрій 

та побажань на майбутній рік. 

 

Наступні заходи будуть заплановані, прислуховуючись до 

результатів «пілотного» заходу проєкту «Тіресій». Серед 

очікуваних наступних онлайн зустрічей (Додаток 2): 

святкування Нового Року, також успішно складеної сесії 

орієнтовно у 20-х числах січня 2021 року тощо. 

Учасники: викладачі кафедри філософії ФСП КПІ ім. Ігоря 

Сікорського та студенти спеціальності «соціальна робота». 

Запрошені: колектив викладачів, аспірантів та студентів кафедри 

соціальної педагогіки Криворізького державного педагогічного 

університету. 

 

Очікувані результати: Серед очікуваних результатів 

пріоритетними є емоційні враження та емпатичні почуття всіх 

учасників зустрічі як подолання бар’єру відчуженості, просторової 

дискретності членів єдиного колективу й усвідомлення можливості 



повноцінної, наповненої яскравими життєвими переживаннями  

взаємодії навіть в умовах дистанційної комунікації.  

 


