
 



1. Загальні положення  

1.1. Положення про волонтерську діяльність здобувачів вищої освіти (далі 

Положення) Приватного вищого навчального закладу «Медико – Природничий 

Університет» (далі Університет) визначає поняття та врегульовує волонтерську 

діяльність студентів та членів гуртка «ВОЛОНТЕРИ».  

1.2. Дане Положення базується на Законі України «Про волонтерську діяльність». 

1.3. Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, неприбуткова діяльність 

громадян, що здійснюється шляхом надання волонтерської допомоги (виконання 

робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) людям, які її потребують.  

1.4. Волонтери – громадяни, що здійснюють діяльність у формі добровільної 

безоплатної допомоги різним верстам населення.  

1.5. Головна мета гуртка «ВОЛОНТЕРИ» – виявити серед студентської молоді тих, 

хто бажає займатися соціальною роботою з соціальновразливою категорією 

населення, об'єднувати та координувати їх дії.  

1.6. Завдання:  

- створення умов для саморозвитку членів суспільства, громадян України;  

- виявлення та розвиток організаторських, творчих, професійних здібностей молоді, 

здатності до взаємодопомоги, милосердя;  

- соціальна допомога різним верстам населення (одиноким людям похилого віку, 

дітям, молоді, воїнам та ветеранам АТО та ін.) .  

2. Умови та порядок здійснення волонтерської діяльності  

2.1. Кандидати у волонтери відбираються на добровільній основі.  

2.2. Усім, хто бажає стати волонтерами, потрібно повідомити про це керівника 

волонтерського гуртка чи голову студентської ради Університету шляхом заповнення 

анкети волонтера (Додаток 1).  

2.3. Критерії набору волонтерів можуть змінюватись залежно від напрямку 

діяльності, до якого будуть залучені волонтери.  

3. Напрями роботи волонтерів  

3.1. Волонтери можуть залучатися до роботи за всіма напрямами волонтерської 

діяльності Університету, зокрема:  

- організація дозвілля молоді;  

- залучення волонтерів до масових форм роботи;  



- анкетування, опитування, соціологічні дослідження;  

- проведення інтелектуальних і розважальних ігор;  

- робота консультативних пунктів на базі різних закладів та на вулицях міста;  

- проведення роботи серед молоді;  

- проведення зустрічей з молодіжними аудиторіями;  

- пропаганда здорового способу життя серед студентів Університету;  

- соціальна профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;  

- організація та проведення благодійних акцій;  

- залучення студентів до участі у благодійних акціях, які проводять громадські та 

державні установи, заклади соціальної сфери;  

- інше.  

4. Принципи діяльності, права та обов'язки волонтерів  

4.1. Волонтер у своїй діяльності опирається на такі принципи:  

- вільне волевиявлення людини;  

- активне включення волонтера в життя суспільства;  

-здійснення волонтерства без отримання від нього статусності або 

грошових/матеріальних винагород.  

4.2. Членами волонтерського гуртка можуть бути студентиУніверситету, які на 

добровільних засадах виявили бажання надавати соціальну допомогу, ознайомлені з 

метою, завданнями та напрямками діяльності, висвітлених у Положенні про 

волонтерську діяльністьУніверситету.  

4.3. Волонтери Університету мають право:  

4.3.1. Отримувати необхідні умови праці, забезпечення безпеки, захист законних прав 

та інтересів під час роботи;  

4.3.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про порядок та умови здійснення 

волонтерської допомоги;  

4.3.3. Користуватися законодавчими та інструктивними матеріалам;  

4.3.4. Брати участь у навчанні волонтерів, що здійснюють громадські та державні 

установи;  



4.3.5. Брати участь у роботі волонтерської групи, вносити пропозиції щодо форм та 

методів волонтерської допомоги Університету;  

4.3.6. Висвітлювати волонтерську діяльність на інтернет-сайті Університету;  

4.3.7. Припинити свою волонтерську допомогу;  

4.3.8. Вийти у будь-який час із складу волонтерської групи.  

4.4. Волонтери зобов’язані:  

4.4.1. Знати місію, завдання та принципи волонтерської діяльності Університету та 

дотримуватися їх, укріпляти авторитет Університету;  

4.4.2. Старанно виконувати свої обов'язки та отримані доручення;  

4.4.3. Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи;  

4.4.4. Не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію 

волонтера Університету;  

4.4.5. Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.  

5. Права та обов'язки Університету 

5.1. Університет має право:  

5.1.1. Пропонувати волонтеру змінити вид допомоги;  

5.1.2. Відмовитися від послуг волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання;  

5.1.3. Отримувати від волонтера звіт про виконану роботу;  

5.1.4. Заохочувати працю волонтера;  

5.1.5. Вести облік волонтерів.  

5.1.6. Пояснювати волонтеру його права та обов’язки;  

5.1.7. Надавати волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань;  

5.1.8. Надавати волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання 

волонтерської допомоги;  

5.1.9. Вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської 

допомоги;  

5.1.10. Здійснювати контроль за виконанням робіт волонтером.  

6. Прикінцеві положення  



6.1. Положення затверджується ректором Університету та схвалюється Вченою 

радою Університету. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться членами волонтерського гуртка, 

голови Студентської ради, адміністрації Університету.  

6.3. Рішення про зміни та доповнення до Положення, які мають бути обговорені на 

засіданні волонтерського гуртка чи Студентської ради, приймаються кваліфікованою 

більшістю голосів членів Волонтерського гуртка, Студентської ради та 

адміністраціїУніверситету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

АНКЕТА ВОЛОНТЕРА 

 Приватного вищого навчального закладу «Медико – Природничий 

Університет» 

 

1. ПІБ _______________________________________________________________ 

2. Дата народження___________________________________________________ 

3. Область___________________________________________________________ 

4. Місто_____________________________________________________________ 

5. Телефон___________________________________________________________ 

6. Електронна скринька_______________________________________________ 

7. Місце 

роботи/навчання_____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Володіння іноземними 

мовами_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Чи є у Вас досвід волонтерської діяльності? Якщо так, вкажіть, у якій 

сфері (організації) та протягом якого проміжку 

часу?_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Чи маєте Ви досвід публічних 

виступів?___________________________________________________________ 

11. Чи маєте Ви досвід проведення семінарів, тренінгів? Якщо так, то 

яких?_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12. Чи є у Вас особистий автотранспорт та права на керування 

автомобілем?_______________________________________________________  

13. Сфери Вашого інтересу (яка робота Вас цікавить):  

 Перша допомога 

Пропаганда здорового способу життя 

Адміністративна робота 

Підготовка до надзвичайних ситуацій 

Догляд за людьми похилого віку 

Робота з дітьми 

Робота з незахищеними верствами населення (переміщені особи, 

малозабезпечені з обмеженими можливостями) 

Робота з волонтерами та молоддю 

Екологічний напрямок 

Міжнародне гуманітарне право 



14. Скільки годин Ви можете приділяти волонтерській діяльності в 

місяць?___________________________________________________________ 

15. Які дні найбільш зручні для Вашої волонтерської діяльності (будні дні 

після роботи, вихідні 

тощо)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Ваші коментарі та 

побажання__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

17. Я даю згоду на обробку, зберігання та використання, згідно Закону 

України «Про захист персональних даних», своїх персональних даних, 

вказаних у цій Анкеті. 

Так 

 

 

Дата___________________        ПІБ/Підпис___________________________ 

 
 


