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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Центр соціальних ініціатив і волонтерства (далі -  Центр) 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі -  ДНУ), 
створюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про волонтерську діяльність», «Про загальну середню освіту», «Про 
охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Концепції 
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді від 
16.06.2015 р. № 641, Концепції стратегічного розвитку Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара на 2011-2017 роки; 
Перспективного плану розвитку Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара на 2011-2017 роки; Концепції національно-патріотичного 
виховання студентської молоді ДНУ, ухваленої Вченою радою 26.11.2015 р., 
Кодексу честі та гідності студента ДНУ.

1.2 У своїй діяльності Центр керується Конституцією України,
Конвенцією про права дитини, чинним законодавством України, постановами 
Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України, нормативними документами, наказами та рішеннями
Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.

1.3 Центр є громадським об’єднанням ДНУ і підпорядкований ректору.
1.4 Центр створюється на базі факультету психології і факультету

суспільних наук та міжнародних відносин ДНУ, які для виконання покладених 
на Центр завдань мають відповідний кадровий та науковий потенціал,
матеріальну базу та значний досвід розробки і впровадження інноваційних



освітніх і виховних технологій у навчально-виховний процес, науково- 
методичний та психолого-педагогічний супровід позанавчальної освіти і 
виховання, створення банку даних соціально значущих ініціатив і проектів та їх 
використання.

2 МЕТА ЦЕНТРУ

Метою діяльності Центру соціальних ініціатив і волонтерства є 
підготовка студентів до здійснення професійних функцій шляхом залучення їх 
до доброчинної діяльності, підтримка і розвиток соціальних ініціатив 
студентської молоді, сприяння реалізації державної політики у сфері соціально- 
педагогічної роботи, сприяння створенню оптимальних умов для творчого 
розвитку особистості студентів, формування її соціально-громадського досвіду, 
професійно-особистісних якостей, гармонії взаємин у суспільстві.

З ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

3.1 Сприяння розвитку волонтерської роботи в ДНУ, спрямованої на 
формування у студентів інтересу до доброчинної діяльності.

3.2 Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку студентської 
молоді, задоволення потреб у добровільному виборі напрямів волонтерської 
роботи, активної участі у наданні соціальних послуг шляхом залучення 
ресурсів університету.

3.3 Надання соціальних послуг, психолого-педагогічної, правової, 
інформаційної та інших видів соціальної допомоги дітям, що залишилися без 
батьківської опіки, дітям з інвалідністю.

3.4 Сприяння академічним групам, студентським радам факультетів, 
окремим студентам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і 
проектів.

3.5 Участь у розробці інноваційних соціально-педагогічних технологій у 
галузі соціальних ініціатив і виховання, їх впровадження у систему 
позанавчальної роботи студентської молоді.

3.6 Встановлення зв’язків із соціальними службами для сім’ї, дітей та 
молоді; інтеграція у міжвузівську систему соціальної роботи з молоддю.

3.7 Сприяння успішній соціалізації та розвитку здібностей, інтересів, 
нахилів студентів в умовах позааудиторної роботи через розробку освітніх і 
виховних програм, через безпосередню волонтерську роботу студентів 
університету.

3.8 Координація наукових досліджень на факультетах ДНУ щодо 
розробки нових соціально-педагогічних технологій та впровадження їх у 
навчально-виховний процес закладів освіти (дитячі будинки, притулки, центр 
реабілітації неповнолітніх).

3.9 Організація факультетських тематичних конкурсів на кращу розробку 
соціально значущих ініціатив і проектів, волонтерської роботи.



3.10 Підбір психодіагностичних та корекційно-розвивальних методик 
щодо надання психолого-педагогічної допомоги дітям, що залишилися без 
батьківської опіки, дітям з вадами фізичного і психічного розвитку.

3.11 Залучення, відбір та навчання студентської молоді у школі 
волонтерів.

3.12 Організація навчальної діяльності студентів ДНУ на базі школи 
волонтерів, проведення тематичних семінарів, тренінгів, семінарів-тренінгів 
для волонтерів у галузі новітніх педагогічних, соціально-педагогічних 
технологій.

3.13 Надання різних видів послуг (соціально-педагогічні, психологічні, 
інформаційні, просвітницькі, реабілітаційні, юридичні, дозвіллєві, освітні та ін.) 
вихованцям дитячого будинку № 1, центру соціально-психологічної реабілітації 
для дітей, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, центру 
підтримки дітей та сім’ї «Добре вдома», дитячому будинку для дітей із ДЦП, 
притулку «Барвінок» м. Дніпра та педагогічним працівникам цих закладів.

3.14 Організаційно-методичне забезпечення волонтерської роботи 
студентів.

3.15 Здійснення супервізїї та моніторингу волонтерської роботи в 
університеті.

3.16 Висвітлення діяльності Центру у засобах масової інформації та в 
мережі Інтернет.

3.17 Дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації 
роботи з ними в умовах електронного документообігу.

4 СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРОМ

4.1 Центр очолює керівник, який несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на Центр завдань.

4.2 Виконання обов’язків керівника Центру покладається на науково- 
педагогічного працівника факультету психології, який призначається на цю 
посаду наказом ректора ДНУ та працює на громадських засадах.

4.3 Центр працює у тісній взаємодії з підрозділами та службами ДНУ 
стосовно питань, пов’язаних з підтримкою своєї діяльності та виконанням 
покладених на нього завдань і функцій.

4.4 Центр має координаційну раду та відділи за напрямами роботи.
4.5 До складу координаційної ради на громадських засадах залучаються 

аспіранти, студенти та науково-педагогічні працівники університету, 
представники організацій, з якими співпрацює Центр.

5 КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

5.1 Контроль за діяльністю Центру здійснюється проректором з науково- 
педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді.



5.2 Керівник Центру раз на рік звітує про результати проведеної роботи.

Із затвердженням цього Положення вважати «Положення про Центр 
соціальних ініціатив і волонтерства Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара», яке було затверджене наказом ректора ДНУ 
від 14.06.2010 р. № 454 вважати таким, що не застосовується.
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Керівник Центру З.П.Бондаренко

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи у 
гуманітарної освіти та виховання молоді

Начальник юридичного відділу ^ Т.В .Шляхова

Провідний інженер відділу стандарт----- ”

та метрології Г.І. Зарівняк


