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Результати навчання: 
знати:

- ґенезу волонтерського руху в світі та Україні;
- мотивацію до волонтерської діяльності;
- наукові підходи до класифікації волонтерських груп;
- зміст та напрями діяльності волонтерських груп;
- умови забезпечення діяльності волонтерських груп;
- методику підготовки координаторів діяльності волонтерів;
- етапи розробки волонтерської програми, 

вміти:
виконувати функціональну роль «координатор діяльності волонтерської групи» 
планувати залучення волонтерів на основі внутрішньо-організаційного та проектного 
підходів;

- складати описання роботи, яку будуть виконувати волонтери; 
визначати необхідні для роботи волонтерів ресурси; 
складати перелік вимог до волонтера; 
розробляти кампанії із залучення волонтерів; 
складати оголошення щодо набору волонтерів;
здійснювати відбір волонтерів через анкетування, інтерв’ю, спостереження,
тестування, перевірку особистих даних;
проводити інструктаж та орієнтування волонтерів; *
розробляти угоду про співпрацю між волонтером та організацією;
розробляти документи обліку виконаних робіт волонтером;
здійснювати контроль за діяльністю волонтерів в організації;
розробляти політику позитивної взаємодії між працівниками, праця яких оплачується, 
та волонтерами;
розробляти заходи щодо визнання та утримання волонтерів в організації; 
розробляти правила взаємодії організації з волонтерами;
здійснювати оцінку діяльності волонтерів і заходів, пов'язаних з їхньою діяльністю. 

Анотація навчальної дисципліни:
Курс спрямований на вивчення генези волонтерського руху в світі та Україні, мотивації 

до волонтерської діяльності, підходів до класифікації волонтерських груп, змісту та 
напрямів діяльності.

Мета дисципліни:
вивчення вибіркової дисципліни є:оволодіння здобувачами знаннями про особливості 
розвитку волонтерської діяльності в Україні та методику організації волонтерських груп, а 
також розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок усвідомленого та 
активного вибудовування власного життя.
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завдання:
визначити роль та функції волонтерів у сфері виховної роботи, окреслити коло їхньої 
діяльності в організаціях різного типу;
ознайомити з методами залучення людей до волонтерської діяльності та способами їх 
заохочення;
навчити складати волонтерські програми та здійснювати управління діяльністю 
волонтерів;

- формувати індивідуальний стиль професійної поведінки та діяльності майбутніх фахівців..
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, дискусія, 
виступи, презентації, творчі індивідуальні і групові завдання, робота в інтернеті.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Спеціальність: музеєзнавство, пам’яткознавство

Розглянуто на засіданні циклової комісії педагогічно- 
психологічних та соціальних дисциплін «$£»> 0& 2()£Ауу.
Голова циклової комісії

Затверджено на Педаго 
В.о. директора

і^Коледжу « £0  » 2(У^р.

Протокол № Л-,

Романа МИХАЙЛИШИН

Протокол № Л  
Оксана СУРМАЧ


