
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 

 

На базі кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки факультету 

соціології ЧНУ ім. Петра Могили з 2011 р. діє волонтерський центр. 

Керівник: Коваль Ганна Володимирівна – доктор наук з державного 

управління, професор. Заступники керівника: Сай Дмитро Вікторович, 

Полторак Любов Юріївна. 

У рамках центру в 2015 р. створено волонтерський загін «Щирі серця». 

Центр успішно співпрацює з громадськими благодійними та спортивними 

організаціями Миколаєва та області. Учасники центру беруть активну участь 

у житті університету, міста та області, оскільки їхню діяльність спрямовано 

на виховання майбутнього соціального працівника. 

Аналізуючи діяльність центру, слід відмітити, що протягом 2012–2013 н. р. 

студенти брали участь у Всеукраїнській акції «Щастя на крилах», яка була 

спрямована на збір коштів для побудови реабілітаційного центру «Будинок 

казки» для онкохворих дітей. У грудні 2013 р. учасники центру брали активну 

участь у проведенні щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» в університеті. Під час акції було проведено лекції, тренінги, 

інформаційні профілактичні кампанії, відеолекторії тощо. 

Протягом 2013–2014 н. р. студенти брали активну участь у роботі «Школи 

волонтерів» при Миколаївському обласному центрі зайнятості «Професійний 

вимір». Основна мета зазначеного волонтерського проекту – організація 

профорієнтаційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. За 

вагомий внесок у зазначеному заході команда було нагороджено дипломом за 

ІІ місце та благодійним сертифікатом на 600 гривень. 

Студенти та викладачі виступають організаторами та учасниками заходів, 

направлених на допомогу різним групам населення. Регулярно проводяться 

різноманітні заходи та благодійні ярмарки з метою збору коштів для дітей-

сиріт, дітей, які страждають на різні захворювання та осіб похилого віку. У 

грудні 2013 – травні 2014 рр. викладачами кафедри та студентами було 

проведено освітню програму «Школа лідерства», мета якої полягала в 

активізації діяльності дітей з особливими потребами через здобуття ними 



необхідних практичних навичок. Програма включала реалізацією міні-

проектів, одним з яких стала виставка творчих робіт дітей-вихованців 

спеціальних шкіл-інтернатів міста у галереї університету. 

У 2014 р. спільно з працівниками благодійного фонду «ЮНІТУС» та за 

підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Позитивні жінки» 

проведено ряд тренінгів для студентів – майбутніх соціальних працівників, а 

також організовано участь студентів у міському конкурсі плакатів на тему 

«Насильство проти жінок. Позитивні жінки. Цінуємо кожну з нас», метою 

якого було формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних жінок. 

У лютому-травні 2015 р. організовано освітню програму із здорового способу 

життя для 35 дітей вихованців Миколаївської школи-інтернату № 3 та дітей 

внутрішньо переміщених осіб. 

Викладачами кафедри на постійній основі проводяться виховні 

профілактичні заходи, одним з яких є «Тиждень здоров’я». Метою цього 

заходу є формування у студентів засад здорового способу життя.  

У вересні 2015 р. на базі центру розпочала свою діяльність програма 

«Соціальний працівник 1.0». У співпраці з молодіжними громадськими 

організаціями для студентів проводяться тренінги з лідерства, вирішення 

конфліктів та написання проектів. 

Щороку, починаючи з 2011 р., учасники центру та студенти університету 

беруть активну участь у різнопланових заходах волонтерського спрямування: 

Всеукраїнська акція «Від серця до серця», «Благодійність в обмін на 

сувеніри», «Здорові діти – здорова нація». 

Успішно проводиться підготовка студентів до участі у програмах 

культурного обміну. Робота з виховання активного та свідомого соціального 

працівника триває. 

 


