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Опис дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація благодійної діяльності» є формування у 
здобувачів вищої освіти компетентностей: здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 
і письмово; здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел; вміння 
виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність діяти соціально відповідально та свідомо;  
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність діяти соціально 
відповідально; здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, 
культурних, економічних питань. 
Результатами навчання вивчення навчальної дисципліни «Організація благодійної діяльності» є 
досягнення здобувачами таких результатів навчання: збирати та впорядковувати інформацію; 
організовувати професійний час; здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного 
законодавства. 

 
. 

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 
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6 / 4 1. Історія становлення  і 
розвитку благодійництва 
в Україні. 

Знати основні категорії: поняття “благо” у 
етиці та філософії; “благо” у епоху Античності 
і Середньовіччя; тлумачення поняття “благо” у 
філософії Нового Часу (ХVІ-ІХ ст.); нове 
розуміння співчуття у філософів кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.. Перші витоки благодійності у 
стародавніх слов’ян. Роль братств у ХVІ – 
ХVІІ ст. у культурному розквіті України. 
Острозька академія та її значення в історії 
благодійності України. Києво-Могилянська 
Академія, яка працювала завдяки 
доброчинності і меценатству. Доброчинець 
Іван Мазепа. Меценат Г.Г. Маразлі. 

Тести, 
питання 

4 / 4 2. Стан і перспективи 
розвитку благодійності в
Україні. 

 
Проаналізувати яким чином доброчинність 
сприяє національній культурі, освіті та науці. 
Розквіт бібліотек на Україні. Розвиток науки 
завдяки, якому сприяла доброчинність. Роль 
громадських об’єднань у культурному розквіті 
України. Товариство «Просвіта», діяльність 
якого будувалася на доброчинних засадах. Роль 
наукового товариства імені Шевченка (НТШ) в 
розвитку освіти і науки України. Внесок 
Українського наукового товариства (УНТ) у 
м. Києві у розвиток української культурно-
просвітницької діяльності. 

Питання 
тести 

4 / 4 3. Нормативно-правове 
забезпечення 
благодійної діяльності в 
Україні. 

Обґрунтувати значення доброчинності, що 
сприяє національній культурі, освіті та науці. 
Розквіт бібліотек на Україні. Розвиток науки 
завдяки, якому сприяла доброчинність. Роль 
громадських об’єднань у культурному розквіті 
України. Товариство «Просвіта», діяльність 
якого будувалася на доброчинних засадах. 
Роль наукового товариства імені Шевченка 
(НТШ) в розвитку освіти і науки України. 
Внесок Українського наукового товариства 
(УНТ) у м. Києві у розвиток української 
культурно-просвітницької діяльності. 

 
Презента
ції, 
питання 
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8 / 6 4. Перспективи 
волонтерського руху в 
Україні. 

Розкрити зміст поняття волонтерство. Мотиви 
запровадження волонтерства в суспільне 
життя. Розробка перспективних шляхів 
розвитку волонтерства. Стан та перспективи 
розвитку меценатства у сфері культури в 
Україні в контексті світового досвіду.
 Традиції українського меценатства. 
Світовий досвід меценатства та спонсорування 
в сфері культури. Стан меценатства в Україні 
та можливості його розвитку в умовах нової 
соціокультурної реальності. 

Питання, 
тести, 
рольові 
ігри 

8 / 8 5. Мережа благодійних 
організацій в Україні. 

Види організацій, що займаються 
благодійною діяльністю в Україні. Основні 
форми та напрями роботи благодійних 
організацій в Україні. Благодійні організації 
Тернопільщини.  

Питання 
есе 
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16. Голованова. Т. П., Гапон Ю. А. Волонтерство в соціальній роботі як феномен цивілізованого 
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31. Ковалинський В. Меценати Києва. — К: 1996. 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10-15 

Модуль 1 (теми 1-3) – обговорення, розгляд питань 30 

Модуль 2 (теми 4-5) – розгляд питань, контрольна робота 30 
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Есе (тема 5) – індивідуальна письмова робота 15 

Екзамен – тести, завдання 25 
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