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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1.

Найменування
показників
Денна форма навчання

Кількість годин/кредитів
120/4

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь
1301 Соціальне
забезпечення
6.130102 Соціальна
робота
Соціальна робота

Бакалавр
ІНДЗ: немає

Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Рік навчання 4
Семестр 8-ий__
Лекції 22 год.
Практичні (семінарські) 20 год.
Лабораторні 0год.
Індивідуальні 0 год.
Самостійна робота 70 год.
Консультації 8 год.
Форма контролю: залік 8 семестр

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Курс
„Соціально-волонтерська
діяльність
релігійних
організацій”
спрямований на аналіз історії становлення традиції милосердя та благодійності в
Україні та за кордоном; специфіки благодійної діяльності різних релігійних
організацій та державно-конфесійної взаємодії в системі соціальної роботи.
Мета вивчення курсу - сформувати у студентів комплексне уявлення про
інститут соціального служіння в сучасному суспільстві, нормативно-правові
основи добровільної та благодійної діяльності в Україні, сучасні практики
конфесійної підтримки в системі соціальної роботи.
2.1.2. Завдання вивчення курсу:
вивчення проблеми соціальної роботи в різних конфесіях; аналіз
соціального служіння православ’я;
аналіз із науково-соціальних позицій мети християнського соціального
вчення і використання набутих знань у практичній роботі;
формування у студентів вміння аналізу історичних джерел і наукової
літератури, написання рефератів, доповідей, повідомлень.
2.1.3. Міждисциплінарні зв’язки – навчальний курс «Соціально-волонтерська
діяльність релігійних організацій» пов’язаний з соціальною філософією,
соціологією та суспільствознавством.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
- історію становлення традиції милосердя та благодійності в Україні та за
кордоном;
- конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні;
- види релігійних організацій та напрямки і принципи їх діяльності;
- технології соціального служіння в сучасних умовах;
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- практики конфесійної підтримки в системі соціальної роботи;
- програми, що реалізуються релігійними та благодійними організаціями на
підтримку незахищених верств населення;
- застосовувати отримані теоретичні і практичні знання для організації
соціального партнерства у сфері добровільної діяльності;
- розробляти стратегію роботи з різними організаціями (в тому числі і
релігійними) для розширення ресурсних можливостей при вирішенні соціальних
утруднень клієнта;
- реалізовувати практичні та навчальні програми, що направлені на
підтримку та розвиток добровільної діяльності з різними категоріями клієнтів.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 2.
Таблиця 2
Назви змістових модулів і тем
Д.ф.н.

Всього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Історичні та організаційно-правові основи соціальної
роботи релігійних організацій
Тема 1. Історія становлення традиції
19
4
4
10
1
милосердя та благодійності в Україні
Тема 2. Соціальне служіння:
19
4
4
10
1
поняття, форми, суб’єкти взаємодії
Тема 3. Конституційно-правовий
17
4
2
10
1
статус релігійних організацій в
Україні
Тема
4.
Організаційно-правове
16
2
2
10
2
регулювання діяльності благодійних
організацій
Тема 5. Розбудова та становлення
15
2
2
10
1
мережі благодійних організацій,
служб і фондів
Тема 6. Специфіка благодійної
15
2
2
10
1
діяльності
різних
релігійних
організацій
Тема 7. Практика благодійної
19
4
4
10
1
діяльності бізнес-компаній в Україні
120
22
20
70
8
Всього годин:
Тема 1. Історія становлення традиції милосердя та благодійності в
Україні
1. Перші форми допомоги і підтримки у стародавніх слов’ян.
2.
Княжа та церковно-монастирська форми підтримки нужденних в
Київській Русі.
3. Благодійність в епоху українського Відродження.
4. Земська система опіки.
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5. Радянська система соціального забезпечення населення.
6. Соціальна робота в незалежній Україні.
Тема 2. Соціальне служіння: поняття, форми, суб’єкти взаємодії
1. Суть соціального служіння Церкви.
2. Напрямки соціального служіння конфесій.
3. Цільові групи, на які спрямована соціальна діяльність релігійних
організацій.
4. Основні форми соціально значущої діяльності християнських конфесій в
Україні.
5. Державно-конфесійна взаємодія в системі соціальної роботи.
6. Специфіка благодійної діяльності новітніх релігійних рухів.
Тема 3. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні
1. Конституційне право на свободу віросповідання в Україні.
2. Релігійні організації: поняття, ознаки, види.
3. Характеристика різноманітних релігійних організацій в України.
4. Механізм створення й легалізації релігійних організацій.
5. Права та обов’язки релігійних організацій, їх фінансування та власність.
6. Взаємовідносини релігійних організацій і держави.
Тема 4. Організаційно-правове регулювання діяльності благодійних
організацій
1.
Засади діяльності й засновники та учасники благодійних
організацій.
2.
Види благодійних організацій, їх характеристика.
3.
Установчі документи благодійних організацій.
4.
Реєстрація благодійної організації.
Тема 5. Розбудова та становлення мережі благодійних фондів
1. Суть поняття «благодійний фонд».
2. Класифікація фондів за основними ознаками.
3. Основні форми фінансування, що здійснюються благодійними фондами.
Тема 6. Специфіка благодійної діяльності різних релігійних організацій
1. Благодійна діяльність релігійних організацій.
2. Специфіка благодійної діяльності новітніх релігійних рухів.
Тема 7. Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в Україні
1.
Принципи благодійності: відповідність; врядування.
2.
Принципи благодійності: внутрішні політики, процедури, програми
підтримки.
3.
Принцип благодійності: управління: менеджмент і фінанси.
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4. Принципи благодійності: спілкування
моніторинг та оцінка.
5. Принципи благодійності: співпраця.

з

громадою

(комунікація);

5. Самостійна робота
№
з/п

Тема
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.
Тема 1. Історія становлення традиції милосердя та благодійності в
Україні
1. Пiдготуйтесь до практичного заняття.
2. Пiдберiть уривки з наукових текстів до проблеми, що
розглядається на практичному заняттi.
3. Складiть термiнологiчний словник до теми, що
розглядається.

1

2

3

Кількість
годин
10

Питання для самостійної роботи:
1. Які форми соціальної допомоги східних слов'ян збереглися до
наших днів?
2. Який вплив мало запровадження християнства для розвитку
соціальної підтримки у Київській Русі?
3. До яких соціальних негараздів призвела благодійність у Київській
Русі?
4. Назвіть особливості опіки над вразливими верствами населення в
Запорізькій Січі.
5. Хто першим з вітчизняних діячів створив світський твір про суть
милосердя, звернувся до проблеми професійного жебрацтва?
6. Які превентивні заходи проти убогості висвітлені в соціальнопедагогічній думці України?

Тема 2. Соціальне служіння: поняття, форми, суб’єкти взаємодії
1. Пiдготуйтесь до практичного заняття.
2. Пiдберiть уривки з наукових текстів до проблеми, що
розглядається на практичному заняттi.
3. Складiть термiнологiчний словник до теми, що
розглядається.
Питання для самостійної роботи:
1. Визначте суть соціального служіння Церкви.
2. Охарактеризуйте напрямки соціального служіння конфесій.
3. Назвіть цільові групи, на які спрямована соціальна
діяльність релігійних організацій.
4. Які основні форми соціально значущої діяльності
християнських конфесій в Україні?
5. Обговорення проекту «Концепції державно-конфесійних
відносин».
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Тема 3. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в
Україні
1. Пiдготуйтесь до практичного заняття.
2. Пiдберiть уривки з наукових текстів до проблеми, що
розглядається на практичному заняттi.
3. Складiть термiнологiчний словник до теми, що

10

7

розглядається.
Питання для самостійної роботи:
1. Обгрунтувати свободу віросповідання як фундаментальне
загальновизнане право людини на національному і на
міжнародному рівнях.
2. Охарактеризуйте Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації».

4

5

6

7

Тема
4. Організаційно-правове регулювання діяльності
благодійних організацій
1. Пiдготуйтесь до практичного заняття.
2. Пiдберiть уривки з наукових текстів до проблеми, що
розглядається на практичному заняттi.
3. Складiть термiнологiчний словник до теми, що
розглядається.
Питання для самостійної роботи:
1. Охарактеризуйте Закон України «Про благодійну діяльність
та благодійні організації».
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Тема 5. Розбудова та становлення мережі благодійних фондів
1. Пiдготуйтесь до практичного заняття.
2. Пiдберiть уривки з наукових текстів до проблеми, що
розглядається на практичному заняттi.
3. Складiть термiнологiчний словник до теми, що
розглядається.
Питання для самостійної роботи:
1. Обгрунтувати класифікацію фондів за основними ознаками.
2. Назвати основні форми фінансування, що здійснюються
благодійними фондами.
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Тема 6. Специфіка благодійної діяльності різних релігійних
організацій
1. Пiдготуйтесь до практичного заняття.
2. Пiдберiть уривки з наукових текстів до проблеми, що
розглядається на практичному заняттi.
3. Складiть термiнологiчний словник до теми, що
розглядається.
Питання для самостійної роботи:
1. Обгрунтуйте специфіку благодійної діяльності на прикладах
різних новітніх релігійних рухів.
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Тема 7. Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в
Україні
1. Пiдготуйтесь до практичного заняття.
2. Пiдберiть уривки з наукових текстів до проблеми, що
розглядається на практичному заняттi.
3. Складiть термiнологiчний словник до теми, що
розглядається.
Питання для самостійної роботи:
1. Обговорення підручника Благодійність за правилами:
принципи, основні засади, практичне застосування / Авториупорядники: А. Гулевська-Черниш, К. Ржевська, Л. Ярошенко –
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8

К.: Абетка благодійності, 2013. – 59 с.

Усього

70

6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
ІНДЗ не передбачено
7. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Семестр 8 – залік.
Перелік питань для здійснення підсумкового контролю успішності навчання:
1. Перші форми допомоги і підтримки у стародавніх слов’ян.
2. Княжа та церковно-монастирська форми підтримки нужденних в
Київській Русі.
4. Благодійність в епоху українського Відродження.
5. Земська система опіки.
6. Радянська система соціального забезпечення населення.
7. Соціальна робота в незалежній Україні.
8. Суть соціального служіння Церкви.
9. Напрямки соціального служіння конфесій.
10. Цільові групи, на які спрямована соціальна діяльність релігійних
організацій.
11. Основні форми соціально значущої діяльності християнських конфесій в
Україні.
12. Державно-конфесійна взаємодія в системі соціальної роботи.
13. Специфіка благодійної діяльності новітніх релігійних рухів.
14. Конституційне право на свободу віросповідання в Україні.
15. Релігійні організації: поняття, ознаки, види.
16. Характеристика різноманітних релігійних організацій в України.
17. Механізм створення й легалізації релігійних організацій.
18. Права та обов’язки релігійних організацій, їх фінансування та власність.
19. Взаємовідносини релігійних організацій і держави.
20. Засади діяльності й засновники та учасники благодійних організацій.
21. Види благодійних організацій, їх характеристика.
22. Установчі документи благодійних організацій.
23. Реєстрація благодійної організації.
24. Суть поняття «благодійний фонд».
25. Класифікація фондів за основними ознаками.
26. Основні форми фінансування, що здійснюються благодійними фондами.
27. Благодійна діяльність релігійних організацій.
28. Специфіка благодійної діяльності новітніх релігійних рухів.
29. Принципи благодійності: відповідність; врядування.
29. Принципи благодійності: внутрішні політики, процедури, програми
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підтримки; управління: менеджмент і фінанси.
30. Принципи благодійності: спілкування з громадою (комунікація);
моніторинг та оцінка;
31. Суть, цілі та сфери благодійної діяльності.
32. Принципи благодійності: співпраця; відповідність.
33. Основні та найпопулярніші сфери благодійного соціального
інвестування.
8. Методи навчання: розповідь, пояснення, інструктаж, пояснювальноілюстративна, евристична бесіда, обговорення, ілюстрація, демонстрація,
спостереження, рольова гра, виконання творчих завдань, створення проектів,
моделей, диспут, дискусія, мозковий штурм.
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Складові діагностики
Методи
Засоби
Діагностика цільового компоненту
Спостереження,
Підручники,
педагогічного процесу
аналіз
посібники
Діагностика індивідуальних
Тестування,
Тести, письмові
особливостей студентів
аналіз робіт
роботи студентів
Діагностика мотивів навчання
Анкетування, бесіда
Анкети
Діагностика міжособистісних
Метод соціометрії
Опитувальники
взаємин
Діагностика якості освіти
Опитування,
Комп’ютери,
тестування
педагогічна практика
Діагностика інтелектуального
Бесіда, опитування,
Тести, опитувальники,
розвитку студента
тестування, інтерв’ю
комп’ютери
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Т1
4

4

Модуль 1
Змістовий модуль 1
Т2
Т3
Т4
Т5
4
4
4
4
4

Т6
4

Модульний
контроль
(мах = 60
балів)
Модуль 2
МКР 1

Загальна
кількість
балів

60

100

Т7
4

4

Шкала оцінювання
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66

Оцінка
для екзамену

для заліку

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо

Зараховано
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1 – 59

Незадовільно

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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