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Основою СоН є співпраця між студентами, закладами освіти та громадами. Незалежно від
кількості визначень СоН в літературі, можна виділити кілька його ключових характеристик:

1) Це заздалегідь спланований і організований студентський досвід, отриманий завдяки
організації і наданню послуг, які відповідають справжнім потребам громади. СоН підтримує
перехід від традиційної моделі підтримки (послуги для громади) до горизонтальної моделі
солідарності (послуги з громадoю).

2) Заснований на активній участі студентів у всіх фазах проекту СоН, від планування до
оцінювання. Студенти повинні відчувати свою причетність до проекту СоН та діяти як лідери, а не
лише як реалізатори проекту.

3) Досвід СоН навмисно інтегрований в академічний навчальний план або в контекст
дослідження. Існує чіткий зв'язок між суспільно орієнтованим проектом та цілями і змістом
освіти.

4) Він забезпечує послідовність, яка дозволяє учасникам поміркувати про досвід СоН. Рефлексія
в СоН розглядається як процес формування сенсу, який веде студента через досвід, орієнтований
на громаду, сприяючи глибокому розумінню взаємозв’язку між досвідом і змістом СоН.

5) Він спрямований на розвиток суспільної відповідальності студентів. Від застосування цієї
стратегії в навчальному процесі ми очікуємо не лише розвитку професійних компетенцій, але й
змін «соціальних характеристик» студентів, які визначають їхню участь як членів громади не
лише під час, але й після закінчення навчальних проектів (Albanesi, Culcasi & Zunszain, 2020).

Суспільно орієнтоване навчання розуміється як стратегія викладання та навчання, яка поєднує
змістовну роботу громади з освітою та її осмислення. Суспільно орієнтовані проекти можуть бути
включені в навчальні плани різних освітніх програм і окремих дисциплін. На практиці існує кілька
моделей СоН. Його можна реалізувати в рамках однієї дисципліни або об’єднати декілька різних
предметів для впровадження міждисциплінарних проектів. Суб'єктів, з якими застосовується ця
стратегія, також можна обирати. Суспільно орієнтоване навчання дозволяє студентам отримувати
бали за результатами навчання завдяки активній участі громади та практичним рішенням у
реальному житті. Процес навчання підтримує саморефлексію як необхідну його частину. У цьому
процесі викладач відіграє роль наставника

Суспільно орієнтоване навчання – це підхід до викладання та навчання, який поєднує
заплановане навчання з організацією і наданням послуг в громаді. Це навчання робити
добро іншим.

Суспільно орієнтоване навчання зосереджується як на діяльності, яка є корисною для громади
(наприклад, навчання дітей, чиї сім'ї мають труднощі з оплатою додаткових занять), так і на
освітніх перевагах, які приносить людині ця діяльність (що ви дізналися в процесі навчання дітей,
а також те, що ви дізналися до початку діяльності, що ви дізналися про планування невеликого
навчального проекту в громаді).

Визначення суспільно орієнтованого навчання
 

Характеристики суспільно орієнтованого навчання
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Прямі послуги
Безпосередня діяльність з надання послуг -
це та, яка вимагає особистого контакту з
вразливими людьми. Цей вид послуг, як
правило, найбільш корисний для студентів,
тому що вони негайно отримують
позитивний відгук в процесі надання
допомоги іншим.

Види залучення до суспільно орієнтованого
навчання
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Непрямі послуги
Діяльність з надання непрямих послуг пов’язана зі
скеруванням ресурсів на вирішення проблеми, а не
на безпосередню роботу з людиною, якій може
знадобитися послуга. Часто студенти не знайомляться
з людьми, послуги для яких вони створюють. Непрямі
послуги можуть надаватися, наприклад, у формі збору
коштів

Дослідження, за участі громад
Дослідження за участі громад (CBR) можна визначити як
партнерство студентів, викладачів і партнерів в громаді,
які спільно беруть участь у дослідженні з метою
вирішення нагальної проблеми громади або впливу на
соціальні зміни. Типові проекти CBR включають спільну
роботу викладачів, студентів та партнерів в громаді,
спрямовану на те, щоб зосередити увагу місцевого
населення на нагальних потребах громади, вивчання та
оцінювання нових програм, оцінювання існуючих
програм або спільне розроблення якісних та кількісних
інструментів дослідження.

Адвокація включає в себе планування,
проведення та / або створення
інформаційних ініціатив та заходів для
вирішення проблем або задоволення
потреб громади. Це може бути, наприклад,
залучення запрошеного доповідача і
обговорення теми, що представляє інтерес
для громади, або робота з посадовими
особами над розробкою нормативних
документів для поліпшення життя громад.



Суспільно орієнтоване навчання, волонтерство та стажування можна розглядати як дуже
схожі концепції, в основі яких - неоплачувана участь та навчання, але між ними є свої
відмінності.

Суспільно орієнтоване навчання
це педагогічний підхід, який поєднує планове навчання і роботу в громаді. Суспільно
орієнтоване навчання пов'язане з академічним навчанням - вимогами освітньої програми,
навчальних планів та силабусів з різних предметів у закладі освіти, базованими на стандартах
формальної освіти. Суспільно орієнтоване навчання - це процес, в якому молоді люди роблять
свій внесок у вирішення реальних проблем своєї громади (частина послуг), але вони роблять це,
вивчаючи дуже специфічні елементи і набуваючи конкретні і заздалегідь заплановані навички і
знання (частина навчання). Це перетворює суспільно орієнтоване навчання на комплексний
підхід до навчання студентів, який спрямований не на суху теорію, а на навчання на практиці,
одночасно роблячи добро для інших.

Волонтерство
це дія або діяльність, що виконується окремими особами (поодинці або групами), які надають
послуги або пропонують допомогу іншим або для певної громади без будь-якої оплати, для
загального суспільного блага і на основі їх вільного вибору. Волонтерство може бути
запланованим або неформальним, як спонтанна дія, що виходить від людей, які бачать потреби
інших і вирішують діяти. Однак, у даному посібнику ми маємо на увазі заплановане або
формальне волонтерство, яке здійснюється на основі наміру організацій або державних установ
створити можливості для волонтерства як засобу активної участі мешканців громади у її житті.

Професійна практика / стажування
Це період навчання, протягом якого студенти або інтерни набувають конкретних знань і навичок,
пов'язаних зі сферою їх навчання або роботи. Професійна практика - це частина освітньої
програми в університеті (іноді також в середніх школах), в ході якої студенти будуть проходити
практичне навчання, зазвичай поза закладом освіти, взаємодіючи з реальними учасниками
громади і на ринку праці, де вони можуть застосувати на практиці теоретичні знання, отримані з
певної дисципліни. Таким чином, ця професійна практика є частиною освітньої програми, часто є
обов'язковою, має чіткі цілі навчання, пов'язані з академічною програмою, і буде оцінюватися
викладачами. Навіть якщо це може відбуватися в суспільстві і на благо вразливих груп людей або
з соціальних причин, намір взяти в ньому участь пов'язаний з потребою студента вчитися і
набувати практичні навички, а не з наміром служити іншим, як у випадку волонтерства.

Відмінності між суспільно орієнтованим навчанням
та іншими формами залучення громади
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дія або діяльність,
яку здійснюють
окремі особи
(поодинці чи в
групах) для інших
людей, спільноти та
загального благ

на основі вільного
вибору

неоплачувана
діяльність

навчання
відбувається, але
воно зазвичай не
планується і не
обмірковується
заздалегідь
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Таблиця 1: 
Порівняння суспільно орієнтованого навчання, волонтерства та професійної практики

молоді люди роблять
внесок у своїй громаді
для
вирішення реальних
проблем і
задоволення потреб
(частина послуг), але
вони роблять це,
набуваючи
конкретних і
заздалегідь
запланованих
навичок, знань і
компетенцій
(навчальна частина)

на основі вільного
вибору неоплачувана

діяльність вчитися,
роблячи добро для
інших

 

практичне навчання і
період навчання,
протягом якого
студенти або інтерни
набувають конкретні
знання і навички,
пов'язані з їх сферою
навчання або роботи

часто обов'язкова

має чіткі цілі
навчання, пов'язані з
освітньою
програмою, і буде
оцінюватися
викладачами або
фахівцем в цій сфері.
 

намір взяти участь
пов'язаний з потребою
студента вчитися і
набувати знання і
навички, а не
надавати послуги
іншим

Суспільно
орієнтоване

навчання
 

Волонтерство
 

Професійна
практика /

стажування
 

Джерело: Брозманова Грегорова, A. et al., 2022.
 



Етапи суспільно орієнтованого навчання
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Процес суспільно орієнтованого навчання складається з 4 основних кроків, пов’язаних
між собою рефлексією, спілкуванням, просуванням і моніторингом.

Планування та підготовк
Відправною точкою є визначення потреби або проблеми
місцевої громади, яку буде вирішувати проект. На цьому етапі
також повинні бути визначені цілі навчання та надання послуг.
Залежно від того, який проект група збирається реалізувати,
вони повинні плануватися трохи по-різному, але планування
завжди буде включати в себе: визначення завдань і їх розподіл,
спілкування в групі, підготовку графіка виконання проекту і
планування бюджету. Учасникам також може знадобитися
додаткова підготовка для отримання специфічних знань або
розвитку певних навичок.

Реалізація
Наступний крок-це фактично реалізація проекту, до
якого студенти підготувалися. Бажано взяти на
себе більш тривалі зобов'язання, оскільки проекти
з суспільно орієнтованого навчання повинні бути
стійкими в довгостроковій перспективі. Коли
активності будуть впроваджуватися, у студентів
буде час подумати про проект між реалізацією
окремих видів діяльності, обговорити процес
навчання та труднощі, що виникають, шукати
рішення та вносити будь-які зміни.



Моніторинг
Підтримка постійного моніторингу проекту є
часто втраченим аспектом якісного сервісно
орієнтованого навчання. Моніторинг навчання
та дій протягом усього проекту, на відміну від
оцінювання після завершення проекту, надає
цінну інформацію для процесів осмислення,
оцінки та просування проекту.
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Оцінювання
Після того, як студенти закінчили проект, необхідно його
обговорити, узагальнити, зробити висновки на майбутнє та
проаналізувати процес надання послуг та навчання в
контексті всієї групи та кожного учасника зокрема

Святкування і закінчення
Це дуже важливий етап, про який, на жаль, іноді
забувають. Обов’язково сплануйте підсумкову зустріч чи
поїздку, яка завершить весь процес і дасть вам
можливість показати й оцінити досягнення ваших
учасників. Нехай молодь пишається тим, що вони
зробили!

Рефлексія
Рефлексія вважається ключовим "інгредієнтом",
який перетворює досвід з повсякденної
діяльності в навчання, вона відіграє життєво
важливу роль у підвищенні обізнаності та
перетворює сервісно орієнтоване навчання в
критичну педагогіку, потенційно визначальну
особистісну трансформацію та соціальні зміни
(Джейкобі, 2015).
 

Спілкування та просування
Спілкування – це безперервний процес між учасниками
проекту, з установою, з партнерами громади та з
громадою. Оптимальний тренінговий проект
передбачає створення ефективних каналів комунікації
між учасниками проекту, а також між учасниками та
громадою (Регіна, Феррара, 2017).



За участі студентів надається корисна послуга
 Зміцнення організаційного потенціалу для досягнення поставлених
цілей
 Організації знайомлять студентів зі своєю місією і метою, можливо,
створюючи стійкий інтерес до волонтерства в організації
 Зміцнення відносин з університетом
 Сприяння вирішенню проблем, що існують на практиці;
 Встановлення та підтримка контактів з університетом, викладачами та
студентами для потенційного майбутнього співробітництва;
 Знайомство зі студентами, які працюють над конкретними завданнями в
якості потенційних співробітників;
 Підтримка реалістичної інформації про нові знання і навички, якими
володіють студенти;
 Розвиток демократії участі,
 Більш стійке співробітництво для кращого і більш швидкого реагування
на різні проблеми.

Переваги для партнерів громад

10

Переваги проектів суспільно орієнтованого навчання
 

Розуміння, вивчення і освоєння теоретичної частини курсу стосовно реальних
життєвих проблем і ситуацій;
 Надання можливості розвивати навички управління в непередбачуваних
ситуаціях;
 Забезпечення можливості саморефлексії щодо індивідуальних схильностей до
потенційної кар'єри і необхідних компетенцій для прийняття рішень,
пов'язаних з вибором професії;
 Визнання актуальності теоретичних знань на майбутньому робочому місці;
 Розвиток компетенцій, які студенти можуть надалі використовувати на
робочому місці, таких як лідерські навички та комунікативні навички;
 Стимулювання розвитку творчих здібностей;
 Розширення мережі соціальних контактів-знайомство з потенційними
роботодавцями, колегами, партнерами, клієнтами;
 Розвиток почуття відповідальності у стосунках з партнерами в громаді;
 Розвиток стратегій подолання стресу, розчарування, невдач, вирішення
конфліктів, непорозумінь, робота з когнітивними помилками і т. д.
 Розуміння складності професійної реальності, яку часто важко викладати на
заняттях або описувати в тематичних дослідженнях;
 Надання можливості тестувати мотивацію студентів до вибору своєї
майбутньої кар'єри;
 Інформування студентів про координацію дій членів команди,
відповідальність спільноти, терміни, зобов'язання та виконання запланованих
зобов'язань відповідно до узгоджених критеріїв;
 Розвиток потреби в активних і відповідальних діях в суспільстві;
 Розвиток почутт

Переваги для студентів

Суспільно орієнтоване навчання - дуже корисний метод набуття навичок і знань, але є й інші
переваги в проведенні заходів, які приносять користь іншим, від безпосередніх бенефіціарів

діяльності до спільноти в цілому.
 



Підвищення якості та актуальності навчального контенту;
 Підвищення креативності та інтерактивності процесу навчання;
 Розробка інноваційних підходів до вирішення проблем;
Налагодження контактів з партнерами по спільноті;
 Забезпечення більш тісних відносин зі студентами;
Надання контекстів для тестування моделей, концепцій та методологій для
вирішення конкретних випадків в організаціях;
Надання можливостей для об'єднання різних дисциплін у розумінні мети та
досягнення їх власної викладацької участі;
Підвищення репутації суспільно залучених викладачів у спільноті вищої
освіти;
Скорочення розриву між теорією і практикою, як для студентів, так і для
самих викладачів;
Створення емпіричної бази даних як основи для наукових досліджень;
Розширення можливостей для публікації статей (у міжнародно визнаних
журналах) про досвід застосування методології СоН у викладанні.

Переваги для академічного персоналу

Рамки акредитації освітніх програм з соціальної роботи, введені Радою з освіти в
галузі соціальної роботи, підкреслюють відповідальність акредитованих програм
соціальної роботи за навчання дев'яти конкретним професійним компетенціям (Рада
з освіти в галузі соціальної роботи, 2015). У ньому говориться, що загальна
професійна компетенція в соціальній роботі є багатовимірною і складається з дев'яти
взаємопов'язаних компетенцій, які включають знання, цінності, навички, а також
когнітивні та емоційні процеси. Це такі компетенції:

a) Демонструвати етичну та професійну поведінку
b) Задіювати різноманітність і відмінності на практиці
c) Просування прав людини та соціальної, економічної та екологічної справедливості
d) Брати участь у дослідженнях, заснованих на практиці, та в науково-обгрунтованій  
    практиці
e) Брати участь у політиці
f) Взаємодіяти з окремими особами, сім'ями, групами, організаціями та спільнотами
g) Оцінювати окремих осіб, сім'ї, групи, організації та спільноти
h) Взаємодіяти з окремими особами, сім'ями, групами, організаціями та спільнотами
i) Оцінювати практику роботи з окремими особами, сім'ями, групами, організаціями та
спільнотами.

Компетентісний підхід у навчанні - це орієнтований на результат підхід до розробки
навчальних програм, який гарантує, що студенти зможуть продемонструвати
інтеграцію і застосування компетенцій на практиці. Завдяки суспільно орієнтованим
навчальним проектам студенти розвивають вищезазначені компетенції. Проекти
суспільно орієнтованого навчання дають студентам можливість працювати над
вирішенням соціальних проблем у своїх спільнотах і вселяють у студентів впевненість
у процеси змін.
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Реалізація стратегічних ініціатив та зобов'язань, що містяться в
операційній стратегії ЗВО;
Скорочення розриву між компетенціями, набутими студентами після
закінчення навчання, і компетенціями, необхідними на ринку праці;
Наділення студентів додатковими навичками шляхом об'єднання їх зі
спільнотою;
Заохочення міжпоколінного та міжкультурного досвіду співпраці;
Зміцнення довіри до університету як до Установи, з якою корисно, розумно
і соціально бажано співпрацювати;
Створення основ для майбутніх партнерських стосунків із зацікавленими
сторонами в (місцевому) співтоваристві, а також розробка інноваційних
навчальних програм відповідно до потреб освітнього ринку;
Підвищення рівня задоволеності навчанням за допомогою заходів,
заснованих на СоН, шляхом надання студентам можливостей для
отримання значущого досвіду.

Переваги для ЗВО



Партнерство з громадою - це ключовий елемент суспільно орієнтованого навчання. Партнери
громади визначають потребу і є ключовим контактом для викладачів і студентів. Що стосується
студентів, то партнер в громаді часто допомагає студентам дізнатися більше про себе і про
місцевих жителів. Партнер в громаді відіграє унікальну роль, допомагаючи створити реальний
досвід для студентів. Таким чином, ми просимо партнера в громаді надати важливі
рекомендації та можливості для отримання максимального досвіду як для студентів, так і для
партнера в громаді.

Як партнер в громаді, ви дійсно є партнером у навчанні студента і повинні розглядати себе як
співвикладача.

Студенти, які працюють з вашою організацією через суспільно орієнтоване навчання,
зазвичай, виконують свою роботу у зв'язку з конкретною навчальною метою академічного
курсу. Всі люди, які беруть участь у циклі суспільно орієнтованого навчання - викладачі,
студенти та партнери в громаді – вважаються вчителями та учнями. Ми припускаємо, що
студенти та ваш партнер з викладання навчатимуться у вас. Сподіваємося, що це також стане
для вас досвідом навчання, оскільки ви співпрацюєте з партнером-викладачем, щоб надати
студентам досвід в контексті вашої організації та курсу.
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Роль партнерів громади в суспільно орієнтованому
навчаннi

 

Формулює свої конкретні цілі для співпраці
Цінує участь студентів/викладачів у роботі організації
Розуміє цілі та можливості університету
 Готує персонал та бенефіціарів до взаємодії зі студентами
 Надає необхідну підтримку студентам
 Чітко повідомляє про обмеження та очікування
 Бере участь у плануванні заходів
 Забезпечує зворотний зв'язок і бере участь у заходах з
оцінки

Залучений партнер громади



Як партнерство з впровадження суспільно орієнтованого
навчання відповідатиме цілям і завданням моєї організації?
Які види суспільно орієнтованого навчання були б
найкращими для моєї організації?
Які типи курсів виграють від партнерства з моєю
організацією?
Які види підготовки будуть потрібні моїй організації для
участі в партнерстві з викладачами та студентами? Як я буду
сприяти цій підготовці?
Скільки студентів реально потрібно для завершення
проекту?
Зі скількома студентами ми можемо працювати одночасно?
Які співробітники будуть контролювати і координувати
роботу студентів?
Які ресурси знадобляться моїй організації для підтримки
студентського проекту?
Який рівень навичок і знань необхідний студентам для
роботи в моїй організації?
Яка академічна дисципліна "найкраще підходить" для
потреб нашої організації?
Як партнерство покращить академічне навчання за
рахунок досвіду з надання послуг?
Яким чином моя організація оцінить партнерство з
суспільно орієнтованого навчання? Які критерії ми будемо
використовувати?

Питання, які потрібно задати собі і своїм
співробітникам про потенційні проекти з
суспільно орієнтованого навчання:
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Зустріч зі студентами в узгоджений час у визначеному місці у вашій організації, щоб
забезпечити:

Будь-які додаткові вимоги до навчання або орієнтації, які дозволять студентам
ефективно виконати поставлений перед ними проект або завдання.
Поговоріть зі студентами про очікування від цього досвіду.
Надайте необхідні рекомендації та ресурси студентам, які співпрацюють з вашою
організацією, для виконанні поставлених завдань (наприклад, відповідайте на питання
студентів, допомагайте в усуненні труднощів, надавайте відгуки та пропозиції).
Повідомляйте про будь-які побоювання з приводу успішності студентів, безпеки і
просування проекту або про будь-які інциденти (нещасний випадок на виробництві,
невідкладна медична допомога і т.д.), які відбуваються під час реалізації проекту,
відповідальній особі в університеті.
Підтримуйте регулярний зв'язок зі студентами та викладачами. Регулярне спілкування-
це ключ до успіху.
Будьте обізнані про результати навчання на курсі і знайдіть час, щоб обговорити зі
студентом (ами), як робота, яку вони виконують у вашій організації, пов'язана з
результатами навчання.
Визнайте, що студент присвятив свій час вашій організації. Будь ласка, обговоріть
очікування зі студентами з урахуванням цього досвіду і відповідним чином скоригуйте
час навчання і обсяг проекту.
Перевірте документацію студентів про пройдені години.
Надайте відгук про програму.

      o Короткий огляд вашої організації.
     o Зосередьтеся на безпеці, акцентуючи увагу на всіх регульованих вимогах безпеки, а  
     також на всіх конкретних елементах безпеки, про які учасники повинні знати.
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ЯКІ РОЛІ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАРТНЕРА В ГРОМАДІ?
 



Назва організації: _____________________________________Дата: _______________________
Веб-сайт організації: _______________________________________________________________
Особа, яка заповнює цю форму: _______________________ Посада: _______________________
Телефон: __________________________ Електронна пошта:_______________________________
Адреса: _________________________________________________________________________
Місія організації: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ознайомтеся з типами волонтерських можливостей, доступними у вашій організації:
❏ Одноразове ❏ Довгострокове ❏ Обидва

Будь ласка, уточніть групу населення, для якої ваша організація надає послуги:
❏ Молодь
❏ Люди похилого віку
❏ Люди з інвалідністю
❏ Тварини/Домашні тварини
❏ Сім'ї
❏ Представники ЛГБТ-спільноти
❏ люди, які мають залежність від алкоголю чи наркотиків
❏ Бездомні люди
❏ Люди, які мають низький дохід
❏ Люди, які мають проблемии зі здоров'ям: _______________________________________________________
❏ Окрема расова/етнічна/культурна група людей: __________________________________________
❏ Інше—------------------------------
Керівник: Керівник повинен бути доступним для студентів (колективно) віч-на-віч принаймні одну
годину на тиждень, щоб надавати рекомендації, а іноді й для окремих членів команди, з
рекомендаціями та підтримкою, пов’язаними з їхньою роботою. Чи готовий вищевказаний
керівник надати такий рівень підтримки?
❏ ТАК
❏ НІ, будь ласка, поясніть___________________________________________________________

Інформація про керівника:
Ім'я: ___________________________________________________________________________

Посада: ___________________________________________________________________________
Роки досвіду: ______________________________________________________________
Попередній досвід роботи керівника: _________________________________________________
Електронна пошта: ______________________ Прямий номер телефону: ____________________

Кращий спосіб для студентів зв'язатися з керівником:❏електронна пошта❏телефон❏обидва
Кращий час для студентів зв'язатися з керівником: ____________________________

15

Приклад огляду власності партнера громади [1]
 
 
 

 Джерело: сервіс-навчання в Товсон-керівництво для партнерів спільноти
  https://www.towson.edu/provost/initiatives/faculty-center/teaching/servicelearning/documents/slcphandbook.pdf
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Критерії проекту
 

4=
повністю

згоден
 

3= згоден
 

2= не
згоден

 

1=
категорично

не згоден
 

Супервізія: є хтось, хто забезпечує супервізію
та надає інструкції для студентів принаймні 1
годину на тиждень. 4 3 2 1

Терміни реалізації проекту: в організації
є проект, який може бути завершено

протягом одного семестру.
 

4 3 2 1

Відчутний і конкретний: в організації є
проект, який призведе до розробки

конкретного продукту, такого як створення
довідника або проведення ярмарки або

сімейного / громадського заходу.
 

4 3 2 1

Підтримка: Організація має кошти, персонал
і

ресурси, необхідні для підтримки проекту.
 

4 3 2 1

Актуальність: в організації є проект
що відноситься до дисципліни і спеціальності.

 
4 3 2 1

Доцільність: Організація має проект, для
реалізації якого підходять знання, навички,

професіоналізм та зрілість студентів, які
вперше опановують суспільно орієнтоване

навчання.
 

4 3 2 1

Цінність навчання: Організація має проект,
який дозволяє студентам розвивати свої
професійні навички та знання, надаючи

послуги організації.
 

4 3 2 1

Обов’язок студентського часу: Організація
має проект, який надасть студентам

щонайменше 15 годин досвіду протягом
семестру (50% на місці, 50% для проектів, що
мають відношення до досліджень / завдань

для розробки та реалізації проекту).
 

4 3 2 1
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Критерії проекту: будь ласка, оцініть здатність вашої організації
надати проект, що відповідає наступним критеріям:

 
 
 
 
 

Чи є якісь особливі вимоги до студентів? 
❏ ТАК, будь ласка, опишіть__________________________________________________________ 
❏ НІ
Питання: будь ласка, використовуйте простір нижче, щоб перерахувати будь-які питання або
проблеми, які у вас є. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________



1) Які ваші очікування щодо впровадження суспільно орієнтованого навчання?

2) У яких видах діяльності ви плануєте / чи могли б ви залучити студентів до суспільно  
     орієнтованого навчання?

3) Які ваші побоювання щодо впровадження суспільно орієнтованого навчання?

4) Які вигоди ви очікуєте для своєї організації? Як партнерство з використанням суспільно  
     орієнтованого навчання буде відповідати цілям і завданням вашої організації?

5) Які види підготовки будуть потрібні вашій організації для участі в партнерстві з використанням 
    суспільно орієнтованого навчанням з викладачами та студентами?

6) Зі скількома студентами ви можете працювати одночасно?

7) Який персонал буде контролювати та координувати роботу студентів?

8) Які ресурси знадобляться вашій організації для підтримки завершення студентського проекту?

9) Який рівень навичок та знань потрібен студентам, перш ніж вони почнуть працювати з вашою  
    організацією?
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Планування курсу з сервісно орієнтованого
навчання з партнером в громаді

 
 
 



1) Чи мали ви попередній досвід роботи з СоН до цього проекту?
a) так
б) нi

2) Будь ласка, оцініть, наскільки чітко очікування вашої організації були обговорені з
викладачами  та студентами на початку впровадження проекту СоН
a) зовсім не ясно
б) досить ясно
в) дуже ясно

3) Будь ласка, оцініть, чи були належним чином / успішно вирішені потреби / проблеми
громади в рамках проекту СоН
a) зовсім ні
б) досить успішно
в) (повністю) успішно

4) Будь ласка, оцініть доцільність часових рамок / тривалості проекту СоН:
a) це було занадто коротко
б) це було занадто довго
в) це було якраз

5) Будь ласка, оцініть підтримку, яку ваша організація надає проекту / студентам СоН (АБО ...
будь ласка, розгляньте свою власну підтримку проекту / студентам СоН...)
a) дуже мало
б) забагато
в) якраз
Поясніть, будь ласка, свій вибір:

6) Будь ласка, оцініть підтримку, яку викладач надає вашій організації в контексті
виконання проекту СоН (АБО ... будь ласка, подумайте про підтримку, яку викладач надає вашій
організації...
a) дуже мало
б) забагато
в) якраз
Поясніть, будь ласка...
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АНКЕТА ДЛЯ ПАРТНЕРIВ В ГРОМАДІ, ЗАЯВЛЕНИХ У
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТАХ З ВИКОРИСТАННЯМ СУСПІЛЬНО

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
 
 
 
 



7) Враховуючи ваш досвід роботи в проекті СоН, чи зацікавлена ваша організація в
продовженні участі в (подібних) проектах СоН, пов’язаних з вашими послугами?

Якщо так, чи можете ви перерахувати деякі ідеї/напрями співпраці (наприклад, освіта, навчання,
працевлаштування, дослідницькі проекти, студентське волонтерство тощо) . . . 
8) Чи був проект СоН керованим з точки зору ресурсів, наявних у вашій організації?

           

9) Перерахуйте три позитивні аспекти співпраці в рамках впровадження проекту СоН
           1 - 
           2 - 
           3 - 
10) Перелічіть три проблеми/перешкоди, з якими ви зіткнулися і які б хотіли вирішити в
майбутніх проектах СоН
           1 - 
           2 -
           3 - 
11) Яка додаткова підтримка потрібна вашій організації для продовження співпраці над
реалізацією проектів СНо? (наприклад, навчання СоН, додаткове фінансування, послуги з пошуку
партнерів на університетському рівні, підтримка організаційної політики тощо.)

12) Чи рекомендували б Ви проекти СоН іншим громадським організаціям?
a) ТАК, ПОЯСНІТЬ БУДЬ ЛАСКА ЧОМУ
б) НІ, ПОЯСНІТЬ БУДЬ ЛАСКА ЧОМУ

 так ні я не знаю

взаємодія зі студентами    

взаємодія з викладачем
    

взаємодія з факультетом/
університетом    
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 так ні я не знаю

людські ресурси (роботодавці /
волонтери)    

можливості вашої організації щодо
супервізії

(роботодавці/волонтери)
   

Інфраструктура    

планування часу    

виділений бюджет    

АНКЕТА ДЛЯ ПАРТНЕРIВ В ГРОМАДІ, ЗАЯВЛЕНИХ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТАХ
З ВИКОРИСТАННЯМ СУСПІЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

 
 
 



До кожного питання напишіть емоцію/почуття як відповідь (їх може бути декілька). Обміркуйте
свої відповіді на питання.
Альтернатива: Напишіть одне слово, ідею для кожного питання або призначте (намалюйте)
малюнок, що описує вашу відповідь на запитання, і використовуйте його для обговорення
відповідей на запитання з іншими.

Приклади питань:
Як ви оцінюєте співпрацю та спілкування з академічними колами?

Як ви оцінюєте внесок реалізованого проекту у задоволення потреб організації?

Який вплив на організацію мали послуги, які надавали студенти?

Який вплив на клієнтів мали послуги, які надавали студенти?

Що зрозуміли студенти під час реалізації проекту?

Як ви оцінюєте інноваційність проекту, який реалізували студенти?

Як ви оцінюєте функціонування організації після реалізації проекту студентами?

Які Ваші рекомендації для студентів щодо реалізації проектів суспільно орієнтованого навчання?
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Приклад вправи на рефлексію для партнерів в
громаді
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