
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний проект 

«Волонтер і сучасність: дозвілля в 

електронному світі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановка проблеми, її актуальність:  

Проблеми молоді завжди привертали значну увагу батьків, вчителів та 

багатьох науковців. Справа в тому, що підлітковий та юнацький вік є одним 

із найскладніших етапів розвитку людини. 

Особливості прояву та протікання підліткового віку визначаються 

конкретними соціальними умовами життя і розвитку підлітка, його 

суспільним становищем у світі дорослих. Важливим фактором розвитку 

особистості підлітка є його власна соціальна активність, спрямована на 

засвоєння певних соціальних взірців і цінностей, на побудову взаємин із 

дорослими та однолітками, на самого себе (проектування своєї особистості та 

свого майбутнього). Найважливішим новоутворенням підліткового віку є 

становлення самосвідомості, яке найперше характеризується почуттям 

дорослості, формуванням самооцінки і появою прагнення до самовиховання. 

У підлітків з’являються потреби у спілкуванні, суспільно-корисній 

діяльності, самоактуалізації, професійному самовираженні. 

Варто зазначити, що існує два шляхи задоволення вищезазначених 

потреб, а саме:  

 просоціальний (творчість, різноманітні молодіжні об’єднання, рухи);   

 а/антисоціальний (утворення асоціальних груп, поширення девіацій, 

самовираження у різних молодіжних субкультурах). 

Таким чином, вільний час є потенціалом для розвитку особистості і 

здійснення соціально-педагогічної діяльності, окремим видом якої варто 

розглядати участь у різноманітних волонтерських заходах як спосіб 

задоволення потреб. 

Саме тому потребують розробки і впровадження методи, технології, 

проекти, спрямовані на поширення знань про волонтерську діяльність серед 

учнівської молоді.  Результати проведених нами досліджень показують, що 

існуючі підручники по підготовці волонтерів не відповідають поставленим 

вимогам, що відповідно впливає на ефективність цієї підготовки.  Ось чому 



ми пропонуємо створення електронного підручника як інноваційного методу 

навчання майбутніх волонтерів. 

Сучасний стан вирішення проблеми характеризується наявністю 

окремих праць щодо сутності та змісту електронних підручників                                   

(О.Г. Карпенко, Полянський, Стецик) та становленням системи підготовки 

волонтерів соціальних служб (О.В. Безпалько, Капська, Комарова, 

Романовська). Однак, проблема створення та використання електронних 

підручників у системі підготовки волонтерів в Україні ще не була предметом 

окремого дослідження.  

Мета проекту: 

Загальна мета проекту: створення мережі волонтерських загонів у 

загальноосвітніх школах міста Житомира. Очікується, що наслідком 

діяльності проекту стане створення на базі загальноосвітніх шкіл постійних 

волонтерських загонів, що діятимуть регулярно, а не стихійно. Робота 

проекту доповнюватиме діяльність соціальних служб і акцентуватиме 

зусилля на поширенні набутого досвіду серед інших учасників процесу. 

Завдання проекту: 

 залучення студентів-волонтерів до культурно-дозвіллєвої 

діяльності; 

 розробка та впровадження студентами-волонтерами електронного 

підручника «Волонтерство – просто і класно» для учнівської молоді ЗОШ; 

 проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів серед учнівської 

молоді міста Житомира; 

 створення та науково-методична підтримка на базі 

загальноосвітніх шкіл міста Житомира волонтерських загонів. 

Тривалість проекту: 

8 місяців 

Віковий склад цільової аудиторії: 



Студенти-волонтери, віком від 16 до 22 років; учнівська молодь, віком 

від 14 до 17 років. 

Програма реалізація проекту 

Етапи Зміст Очікувані результати Терміни 

1.  

П
ід
го
т
о
в
ч
и
й

 

 зібрати групу 

студентського активу; 

 провести поглиблений 

контент-аналіз існуючих 

підручників для підготовки 

волонтерів; 

 визначити основні 

проблеми і потреби учнів як 

учасників волонтерського 

руху 

 сформовано групу 

студентського активу (15 

осіб); 

 проведено поглиблений 

контент-аналіз існуючих 

підручників для підготовки 

волонтерів (8 підручників); 

 сформульовано основні 

проблеми і потреби учнів як 

учасників волонтерського 

руху (5 проблем) 

до 1 місяця 

2.  

М
е
т
о
д
и
ч
н
и
й

 

 розробка студентами-

волонтерами електронного 

підручника «Волонтерство – 

просто і класно» для 

учнівської молоді 

загальноосвітніх шкіл міста 

Житомира 

 створено електронний 

підручник (орієнтований 

обсяг 100 сторінок)  

«Волонтерство – просто і 

класно» для учнівської 

молоді загальноосвітніх 

шкіл міста Житомира і 

розміщено на веб-ресурсі 

факукультету 

2 місяці 



3.  

П
р
е
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н
т
а
ц
ій
н
и
й

 

 розповсюдження 

інформації про електронний 

підручник «Волонтерство – 

просто і класно» серед 

загальноосвітніх шкіл міста 

Житомира; 

 заключення договору з 

загальноосвітніми школами 

міста Житомира про 

співпрацю 

 поінформовано 15 

середньоосвітніх закладів 

міста Житомира про 

створений електронний 

підручник «Волонтерство – 

просто і класно»; 

 укладено 10 договорів 

про співпрацю з 

загальноосвітніми школами 

міста Житомира 

до 1 місяця 

4.  

В
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а
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е
н
н
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 проведення тренінгів, 

семінарів, майстер-класів 

серед учнівської молоді 

міста Житомира по роботі з 

підручником; 

 проведено 10 тренінгів, 

семінарів, майстер-класів 

серед учнівської молоді міста 

Житомира 

3 місяці 

5.  

Р
е
зу
л
ь
т
а
т
и
в
н
и
й

  створення та науково-

методична підтримка на базі 

загальноосвітніх шкіл міста 

Житомира волонтерських 

загонів 

 постійно діючі волонтерські 

загони на базі 

загальноосвітніх шкіл міста 

Житомира  

1 місяць 

 

Форма презентації проекту: 

Проведення круглого столу; розповсюдження інформаційних брошур; 

поширення матеріалів у Інтернет (СУНП «Універсум», власна веб-сторінка) 

Очікувані результати: 

 сформовано групу студентського активу; 

 проведено поглиблений контент-аналіз існуючих підручників для 

підготовки волонтерів; 

 сформульовано основні проблеми і потреби учнів як учасників 

волонтерського руху; 

 створено електронний підручник «Волонтерство – просто і 

класно» для учнівської молоді загальноосвітніх шкіл міста Житомира і 

розміщено на веб-ресурсі факультету; 



 поінформовано 15 середньоосвітніх закладів міста Житомира про 

створений електронний підручник «Волонтерство – просто і класно»; 

 укладено 10 договорів про співпрацю з загальноосвітніми 

школами міста Житомира; 

 проведено 10 тренінгів, семінарів, майстер-класів серед 

учнівської молоді міста Житомира; 

 постійно діючі волонтерські загони на базі загальноосвітніх шкіл 

міста Житомира 

Ресурси: 

Волонтерський актив студентської соціальної служби для молоді на 

базі Житомирського державного університету імені Івана Франка; програмне 

забезпечення; СУНП «Універсум»; учні й педагоги загальноосвітніх шкіл 

міста Житомира; соціальні партнери соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Результативність проекту: 

Розробка та впровадження в ході проекту електронного підручника 

для підготовки волонтерів робить можливим  поширення досвіду та 

напрацьованих матеріалів у середовище інших соціальних служб; 

виставлення підручника на сайті соціально-психологічного факультету для 

вільного доступу студентів, науковців та усіх бажаючих. 

Оригінальність: 

Перспектива створення та подальше використання електронних 

підручників у діяльності студентської соціальної служби для молоді та 

волонтерських загонів на базі загальноосвітніх шкіл полягає у можливості 

дистанційного навчання, що у свою чергу дозволить залучити велику 

кількість учнівської молоді до волонтерської діяльності; підвищенні 

мотивації і саморозвитку студентів-волонтерів та учнів ЗОШ. Також доречно 

говорити що використання мультимедії, аудіо- і відео-компонентів в 

електронному підручнику підвищує наочність представлення матеріалу, а 



також дає можливість використовувати електронний підручник людям, що 

мають різні патології (порушення слуху, зору і т.п.).  

 

 

 

 

 


