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Важливими елементами виховної роботи та громадської діяльності кафедри 

спеціальної освіти і соціальної роботи є волонтерська діяльність студентів. 

Волонтерська робота проводиться за участі студентів, викладацького складу 

кафедри, волонтерського сектору студентського самоврядування та громадських 

організацій. 

Студенти кураторських груп кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

протягом 2016-2017 н.р. брали активну участь у волонтерському русі: студентки 

групи СП-38 (куратор доц. Котломанітова Г.О.) Іщенко Маргарита, Тимченко 

Олена, Шинкаренко Карина отримали університетські відзнаки «Кращий 

волонтер»,.а студентка групи СП-28 (куратор ас. Панченко Н.В.) Лобанова 

Владислава була головою волонтерського сектору студентського деканату 

психолого-педагогічного факультету. Студенти групи СП-38 (куратор доц. 

Котломанітова Г.О.) брали участь у благодійних акціях «Подаруй дитині свято», 

«Великодня пожертва» «Короленківська казка» та «Добрий смаколик» до Дня 

Святого Миколая.  

За напрямками інтелектуально-духовного, морального, патріотичного та 

естетичного виховання а також волонтерського руху викладачі кафедри на чолі із 

завідувачем кафедри проф. Пахомовою Н.Г. та колективом студентів-волонтерів 

спеціальностей «спеціальна освіта» та «соціальна робота» взяли участь у 

благодійному етнофестивалі «Зберемося роде» у Парку Перемоги  (вересень 

2017 р.) 

 



За напрямками інтелектуально-духовного, морального та естетичного 

виховання 5 жовтня 2017 року кафедрою спеціальної освіти і соціальної роботи 

спільно із Полтавським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді проведено освітньо-профорієнтаційний захід «Від волонтерства до 

професіоналізму» для студентів І курсу спеціальності «Соціальна робота». (доц. 

Кононенко Л.В., доц. Котломанітова Г.О.). Під час заходу начальник відділу 

соціально-культурної роботи Полтавського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Василенко Людмила Миколаївна ознайомила першокурсників 

із напрямами та специфікою волонтерської діяльності, запросила студентів 

приєднатися до волонтерського корпусу міського центру соціальних служб та 

розпочати підготовку у Школі волонтерів. 

 

 

 

 
 

 

 

У жовтні 2017 року студенти I курсу спеціальності «Соціальна робота» 

поповнили волонтерський корпус при Полтавському міському центрі соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді - 26 жовтня 2017 р. відбулася їх урочиста посвята у 

волонтери. Також 30 листопада 2017 р. студенти групи СР-18 відвідали школу 

волонтера у якій пройшов тренінг «Комунікативні навички волонтера». 

 



 

Для студентів психолого-педагогічного факультету спеціальностей 

«Соціальна робота», «Спеціальна освіта» 27 березня 2018 року координатори та 

волонтери всесвітньовідомої міжнародної організації AIESEC провели практичний 

воркшоп з розвитку лідерських навичок. Було презентовано можливості AIESEC 

щодо іноземного волонтерства, також стимулювали студентство розвивати власний 

потенціал та реалізовувати себе в різних видах діяльності. Студенти ознайомилися 

з можливостями та перспективами стажування в різних країнах Європи з метою 

набуття культурного досвіду, розробки соціально-орієнтованих проектів та участі в 

міжнародних та локальних освітніх заходах. До організації та проведення заходу 

долучилися відділ інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків ПНПУ і 

викладачі кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи. 

За напрямками морального та національно-патріотичного виховання 

студенти спеціальностей «Спеціальна освіта», «Соціальна робота» протягом 

року проводили волонтерську роботу у волонтерському корпусі при 

Полтавському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  де у 

жовтні – листопаді 2018 року  відвідували школу волонтера, а 5 грудня 2018 

року до Міжнародного дня волонтера Обласним молодіжним центром проведено 

щорічний захід відзначення волонтерської діяльності у м. Полтава «Простір 

добра 2018». В рамках заходу проведене вшанування і нагородження найкращих 

волонтерів, а саме студентів і магістрантів спеціальностей «Соціальна робота» та 

«Спеціальна освіта»: Сергієнко Назар (група СР-12), Тищенко Дарина (група 

СО-31), Лобанова Владислава (група СП-48), Лужанська Маргарита (група СР-

52), Калашник Євген (група СР-68).  

 



 
За напрямками інтелектуально-духовного, трудового виховання та 

утвердження здорового способу життя 23 і 25 квітня 2019 року студенти 

спеціальності «Соціальна робота» в якості модераторів і волонтерів взяли участь 

у проведенні інформаційно-просвітницького квесту «Від знання до безпеки» для 

учнівської молоді смт. Опішня та м. Зіньків, організованому Полтавським 

обласним благодійний фондом «Громадське здоров’я», Управлінням 

забезпечення прав людини Національної поліції, Департаментом охорони 

здоров’я Полтавської ОДА та кафедрою спеціальної освіти і соціальної роботи 

ПНПУ імені В.Г. Короленка.  

 



В ході проведення квесту студенти мали змогу розвинути професійні уміння 

і навички взаємодії з підлітками за стратегією «рівний - рівному» і водночас 

популяризувати спеціальність «Соціальна робота» та провести профорієнтаційну 

роботу для старшокласників шкіл Опішнянської й Зіньківської ОТГ. 

 
За напрямками трудового, морального та естетичного виховання викладачі 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, а також студенти і магістранти 

спеціальностей «Спеціальна освіта» та «Соціальна робота» 15 травня 2019 року 

взяли участь в інтерактивному інклюзивному спортивно-масовому виховному 

заході «Без бар’єрів», проведеному під егідою управління у справах сім’ї та 

молоді Полтавського міськвиконкому. Студенти, магістранти та викладачі 

кафедри активно працювали у складі учасників та волонтерського корпусу в 

рамках заходу на різноманітних локаціях корекційного, спортивного та 

просвітницького спрямування.  

 



 
 

 


