
СЕРЦЕМ 
ПОКЛИКАНІ ДО 

МИЛОСЕРДЯ 

5 грудня – 

Міжнародний день 
волонтерів 



“Турботою про малих і 

старих визначається 

гуманність суспільства” 



36 В 68 

Волонтерський рух в Україні: тенденції 

розвитку / Вайнола Р. Х., Капська А. Й., 

Комарова Н. М. та ін. - К.,1999. - 112 с. 

 У колективній 

монографії на основі 

соціологічних 

досліджень, вивчення 

зарубіжного та 

вітчизняного досвіду і 

аналізу статистичних 

даних зроблено 

науковий дослід 

волонтерського руху в 

Україні,висвітлено 

роль волонтерів та 

добровільних 

помічників в реалізації 

соціальної роботи. 



36  

Т 38  

Технологізація волонтерської роботи у 

сучасних умовах / За ред. А. Й. Капської. 

- К., 2001 .- 140 с. 
 Читачам 

пропонуються 
матеріали, які дадуть 
змогу ознайомитися з 
основними 
концептуальними 
підходами до 
організації 
волонтерського руху 
в Україні, з деякими 
теоретичними 
аспектами даної 
проблеми, з 
практичним досвідом 
ССМ в регіонах. 
Пропонуються 
варіанти програм 
волонтерських шкіл, 
тренінгів та 
різноманітних форм 
роботи, перевірених в 
дії. 



36(075) 

С 69    Соціальна робота: 

технологічний аспект : навчальний 

посібник / За ред. А. Й. Капської. -К., 

2004. - 352 с. 
 На основі глибокого 

вивчення та аналізу 

різних напрямів 

соціальної роботи в 

Україні в посібнику 

пропонуються 

теоретичні засади 

та окремі технології 

соціальної роботи з 

різними категоріями 

населення. Посібник 

призначається для 

соціальних 

працівників, які 

працюють у 

державних і 

недержавних 

установах та 

студентів вузів. 



36(075) 

С 69 

        Соціальна робота: технологічний 

аспект / За ред. А. Й. Капської. - К., 2004. 

- 362 с. 

 На основі 

глибокого 

вивчення та 

аналізу різних 

напрямів 

соціальної роботи 

в Україні в 

посібнику 

пропонуються 

теоретичні 

засади та окремі 

технології 

соціальної роботи 

з різними 

категоріями 

населення. 



 

36 В 67 

Волонтерство : порадник для 

організатора волонтерського руху / 

Укладач Лях Т., авт. кол.: Безпалько О. 

В., Заверіко Н. В., Звєрєва І. Д. та ін. - К., 

2001 .- 176 с. 

 Збірник 

методичних 

рекомендацій 

волонтерам-

організаторам 



36 

П 72 

Підготовка волонтерів та їх роль у 

реалізації соціальних проектів / За ред. 

І. Звєрєвої та Г. Лактіонової. - К., 2001. -

50 с.  До збірки, що 

пропонується, 

включено матеріали 

семінару  

міжнародної літньої 

школи для 

волонтерів, що було 

проведено 

Християнським 

дитячим фондом у 

рамках проекту 

“Соціальна освіта в 

Україні”, а також 

статті 

представників 

неурядових 

організацій України з 

досвіду підготовки 

та організації 

роботи волонтерів. 



36  

О-64 

Організація діяльності консультативних пунктів 

“Довіра” центрами соціальних служб для 

молоді: методичний посібник / За ред.Л 

азоренка П. Б ., Пінчук І. М.. - К., 2003. - 138 с. 

 Даний посібник 

розкриває основні 

пріоритети 

реалізації 

програми 

“Профілактика 

ВІЛ/СНІДу серед 

осіб, які вживають 

наркотики 

ін’єкційним 

шляхом”, визначає 

вимоги до 

виконавців 

програми – 

соціальних 

працівників та 

волонтерів. 



36 

П 32 

Підготовка волонтерів до роботи у службі 

“Телефон Довіри”/Кер.авт.кол.Петрочко Ж.В.-

К.,2003.-116 с. 

 У методичному 
посібнику 
розкриваються 
теоретичні та 
практичні засади 
психологічної 
допомоги по 
телефону та 
підготовки 
консультантів 
служби “Телефон 
Довіри”. Видання 
розраховане на 
працівників служб 
телефонного 
консультування та 
спеціалістів,котрі 
безпосередньо 
займаються 
питанням підбору 
та підготовки 
волонтерів для цієї 
роботи 



36  

К 68 

Короткова Р. І. Підготовка соціальних працівників 

до роботи з волонтерами  / Р. Короткова, Ж. 

Петрочко,  С. Мирук. - К., 2001. - 58 с. 

 У методичці 

розкривається 

зміст і основні 

завдання занять по 

створенню групи 

інтерактивного 

театру як нової 

форми 

профілактичної 

роботи у 

молодіжному 

середовищі та 

організації 

діяльності 

волонтерських 

загонів для 

проведення 

вітальних 

благодійних акцій з 

різними категоріями 

населення. 



36 

Н 17 

 Надання допомоги “дітям вулиці” та 

соціально незахищеним дітям і підліткам : 

(інформаційно-методичний збірник). Вип.5 / За 

ред. С.Толстоуховой, К. Акстманн. - К., 2003. - 90 

с. 
 Ця збірка підсумовує 

результати 

півторарічної 

діяльності 7 

осередків Ліги 

соціальних 

працівників України 

за проектом 

“Надання допомоги 

“дітям вулиці” та 

соціально 

незахищеним дітям 

і підліткам”, які 

впроваджують ідею 

проекту у 

повсякдення. 



36(075) К 20  

Капська А. Й. Технології соціальної 

роботи в зарубіжних країнах : 

навчальний посібник / А.Капська, Л. 

Завацька, С. Грищенко. - К., 2011. - 248 с. 

 Навчальний посібник 

написаний згідно з 

вимогами організації 

навчального 

процесу в кредитно-

трансферній 

системі. У посібнику 

вміщено навчальний 

матеріал 

дисципліни 

“Технології 

соціальної роботи в 

зарубіжних країнах”, 

пропонується 

грунтовний виклад 

основних питань 

лекційного курсу. 
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