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(години) та 
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Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність.В рамках вивчення даного курсу запроваджується 

нетерпимість до порушень академічної доброчесності відповідно до Кодексу 

академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (протокол № 4 від 28 листопада  2017 року).  

Відповідно до засад академічної доброчесності списування, плагіат, академічна 

недоброчесність неприпустимі та караються анулюванням результатів роботи. У 

випадку виявлення факту порушень правил академічної доброчесності у письмових 

роботах, означена робота студента оцінюються на «0». 

Відвідування занять. З метою успішного засвоєння програмного матеріалу здобувач 

зобов’язаний:  не запізнюватися на заняття; не пропускати заняття, а в разі хвороби 

надати довідку; самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття; брати активну 

участь у навчальному процесі; своєчасно й акуратно виконувати завдання для 

самостійної роботи.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. За активну роботу в аудиторії 

студенти можуть отримати додаткові бали. Враховується своєчасність виконання 

завдань і якісні показники: повнота виконання, глибина розуміння взаємозв’язків і 

сутності складових; відповідність завданню; аргументованість і логіка; використання 

термінології та матеріалу тем дисципліни; творчість, наочність; застосування 

реальних прикладів тощо. 

Що будемо 

вивчати?  

основні аспекти соціально-педагогічної дозвіллєвої та волонтерської діяльності 

Чому це треба 

вивчати? 

- для розуміння сутності понять: «дозвілля», «дозвіллєва діяльність», 

«волонтерство»;  

- для набуття вмінь та навичок організації волонтерської діяльності у сфері соціальної 
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роботи; 

- для опанування формами та методами соціально-виховної роботи з різними 

категоріями, що потребують допомоги. 

Яких 

результатів 

можна 

досягнути? 

- організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, 

здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати 

командоутворення та координувати командну роботу; 

- демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для 

розв’язання завдань професійної діяльності. 

Як можна 

використати 

набуті знання 

та уміння? 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність працювати в команді. 

- здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення 

соціального благополуччя різних груп населення; 

- здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві; 

- вміння враховувати потреби та прагнення молодих людей. 

Зміст 

дисципліни 

Методологія і теоретичні основи дисципліни «Молодіжна робота у сфері дозвілля та 

волонтерства». Визначення поняття «дозвілля». Суть дозвіллєвої діяльності. 

Історичний огляд організації дозвілля. Благодійність і волонтерський рух в системі 

соціальної допомоги: історія і сучасність. . Системи організації відпочинку та форми 

проведення дозвілля. Соціальний працівник і волонтерський рух. Становлення й 

розвиток волонтерської діяльності в Україні та за кордоном. Стратегія управління 

діяльністю волонтерських груп: інноваційні підходи. Особливості діяльності 

волонтерів у соціальній вуличній роботі. Гра як форма дозвіллєвої діяльності 

Обов’язкові 

завдання 

Виконання всіх завдань, які передбачені на практичних заняттях, модульних завдань, 

підсумкового контролю та виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання. Студенти оцінюються на семінарських заняттях за змістовні відповіді на 

запитання викладача, а також за ґрунтовні доповнення до цих запитань. 

Міждисциплін

арні зв’язки  

«Соціальна робота у громаді», «Актуальні програми теорії та практики соціальної 

роботи»  

Інформаційне 

забезпечення 

(з 

репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УД

ПУ та ін.) 

1. Алексеєва В.О., Костриця Л.М. Технології соціальної роботи з дезадаптованими 

дітьми та молоддю [Текст] . – К.:Шкільний світ,2009 . –117 с. 

2. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство [Текст]:рек. МОН України як навч. пос. для студ. 

ВНЗ / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк ; МОН України. гума; МОН України, Київський 

міськ. пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка . – К.: Центр учбової літератури, 2009 . – 207 с. 

3. Волонтери в соціальній роботі / Упоряд.: О.Главник, Н.Романова, Т.Дружченко – 

К.: Плавник, 2006. – 128 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника). 

4. Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху./ Уклад. Т.Л.Лях, 

Авт. кол.: О.В. Безпалько, Н. В. Заверіко, І. Д. Зверева. – К.: ВГЦ «Волонтер», 2001.– 

176 с. 

5. Соціальна робота у сфері дозвілля: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. 

– Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с. 

6. Методика організації волонтерського руху [Текст ]:навчальний посіб./МОН 

України, Уманський ДПУ ім. Павла Тичини ; уклад. О.Д. Балдинюк . –Умань:ПП 

Жовтий,2009 . –154 с. 

Поточний 

контроль 

Виконання практичних, лабораторних  завдань, модульних  контрольних робіт, ІНДЗ 

Нарахування рейтингових балів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, 

систематизованих для кожного з видів робіт та представлено на електронній 

навчальній платформі Moodle УДПУ. 

Підсумковий 

контроль 

екзамен 


