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Мета і задачі дисципліни
Метою вивчення дисципліни є озброєння майбутніх соціальних
працівників історією виникнення волонтерського руху, напрямками
волонтерської діяльності, що використовуються у сучасному
суспільстві як в Україні, так і за кордоном, ознайомлення з
технологіями,
особливостями
розробки
та
впровадження
волонтерських програм, принципами діяльності та організацій
волонтерів.
Вивчення курсу має важливе значення для формування світогляду
студентів. В процесі викладання волонтерство представлене як область
людської культури, як гуманітарна наука і як практична діяльність.
Задачі вивчення дисципліни:
- придбання студентами теоретичних знань і практичних навичок
вивчення особливостей волонтерської роботи, оволодіння техніками
ефективного спілкування в професійний та особистісній сферах;
- придбання знання про специфіку роботи волонтерів з різними
категоріями населення, надання волонтерської допомоги працівникам
соціальних установ, допоможуть розвинути у майбутніх фахівців з
соціальної роботи навички уміння практичної роботи з людьми різних
верств та ланок населення.
- підготовити високопрофесійних соціальних за допомогою курсу,
спеціальних наук, таких як «Волонтерство у соціальній роботі».

Назва дисципліни
Рівень вищої освіти
Назва спеціальності
Назва спеціалізації
Форма навчання
Кафедра, що забезпечує
Курс
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Тематика дисципліни
Тема 1. Волонтерство як добровільна діяльність та вид соціальної
допомоги.
Тема 2. Управління волонтерськими програмами.
Тема 3. Організація та керування волонтерськими програмами.

C
Організаційнометодичні
форми
вивчення
Форми
контролю
D

Стиль та методика навчання
Лекційні заняття, лабораторні заняття
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
завдання, залік
Компетентності
Загальні компетентності:
ЗК6. Здатність діяти на етичних засадах.
ЗК11. Здатність працювати автономно та виявляти ініціативу.
ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні компетентності:
СК2. Вміння застосовувати методи рішення соціальних та особистісних
проблем людини, групи.

СК14. Здатність до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
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Результати навчання
РН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення
навчально-професійних
завдань,
зокрема
з
використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
РН8. Емпатійно взаємодіяти, вступати в комунікацію, толерантно
ставитися до осіб, які мають інші культуральні особливості.
РН10. Відповідально ставитись до професійного самовдосконалення,
навчання та саморозвитку.
РН12. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.
РН15. Знати та дотримуватися етичних принципів професійної
діяльності психолога при вирішенні навчально-професійних завдань.
РН16. Вміти виявляти і залучати ресурси індивіда, групи для виконання
завдань у процесі навчання.
РН27. Складати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів соціально-психологічної допомоги у формі лекцій, бесід,
круглих столів, ігор, тренінгів відповідно до запиту.
РН30. Демонструвати навички працювати самостійно (курсові роботи,
дипломна робота), або в групі.

