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Аналіз наукових досліджень у царині доброчинства проблеми 

дозволяє зробити висновок про те, що досвід волонтерської роботи як 
в Україні, так і за кордоном (США, Японія, Австрія, Італія, Німеч-
чина, Велика Британія, Франція та ін.), у тій чи іншій формі є в 
кожній країні світу, у багатьох законодавчо зафіксований та має деякі 
особливості у використанні нових підходів до формування готовності 
студентської молоді до майбутньої професійної діяльності. 

Питання інноваційних підходів до організації волонтерської 
роботи в умовах вищого навчального закладу наразі є актуальним і 
водночас проблемним. Звернімося до етимології поняття «соціально-
педагогічна інновація» та «педагогічна інновація». Перша дефініція 
трактується як нововведення у соціально-педагогічній діяльності, 
зміна у змісті і технології навчання та виховання з метою підвищення 
їх ефективності. Наступна – як галузь педагогічної науки, що вивчає 
процес оновлення педагогічної діяльності, її принципи, закономір-
ності, методи і засоби. Саме поняття «інновація» означає новизну, 
новостворення, поширення і застосування нового засобу (нововве-
дення), що задовольняє потреби людини та суспільства, і викликає 
разом з тим соціальні та інші зміни. 

Для соціальної педагогіки термін «інновація» залишається 
відносно новим. Найчастіше він використовується у двох значеннях: 
«інновація – процес» (процес внесення нового в систему; він розви-
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вається за певними етапами – створення, реалізація, поширення новов-
ведення) та «інновація – продукт» (окремий засіб, ідея, методика, 
програма тощо). У соціально-педагогічній інновації розмежовують 
два аспекти: предметний (що нове створюється, впроваджується) і 
процесуальний (як відбувається зародження, створення, поширення, 
опанування, модифікація нового) [3]. 

Якщо говорити про сфери діяльності волонтерів, особливо тих 
добровольців, які є студентами соціально-педагогічних, соціальних та 
психологічних спеціальностей ВНЗ, то для них доброчинна робота є 
безпосередньою сферою застосування своїх професійних знань, 
умінь та навичок. Окрім того, діяльність таких студентів у ролі доб-
ровольців дає можливість розширити професійний досвід саме у 
практичній діяльності з соціально вразливими верствами населення, 
експериментувати з використанням змістового компонента підготов-
ки студентів до волонтерства. 

Волонтерство має на меті реалізацію соціальних, благодійних і 
духовних інтересів, а не набуття матеріальної винагороди. Студента-
ми, які вступають до лав добровольців, рухають, звісно, не мотиви, 
чи матеріальні мотиви збагачення, чи отримання матеріальних вигод. 
Серед домінуючих мотивів зарубіжні добровольці називають бажан-
ня бути соціально корисними (74 %), реалізовувати власну ініціативу 
(71 %), а також набуття додаткових знань та інформації (37 %), 
можливість участі в житті різних освітніх і соціально-культурних 
установ (19 %) тощо [2; 4]. 

Так, учні й студенти пов’язують волонтерство із проходженням 
навчальної практики, надбанням досвіду праці, професійних навичок. 
Пенсіонери та домогосподарки бачать добровільну діяльність як 
спосіб організації вільного часу, а вчителі та інші респонденти 
оцінюють волонтерство як плату за користування послугами установ 
освіти й культури. 

Праця добровольців, у тому числі студентів-волонтерів, зво-
диться до роботи з відвідувачами у центрах соціальних служб, благо-
дійних організаціях, допомоги в організації заходів (наприклад, допо-
мога дитячим притулкам, благодійні концерти для дітей-сиріт), збору 
зовнішньої інформації тощо. Та незважаючи на викладені вище 
сфери застосування волонтерської праці студентів, вона не перед-
бачає хаотичного характеру роботи. Як правило, взаємовідносини 
між студентом-волонтером і благодійною організацією регулюються 
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договірними зобов’язаннями, які чітко визначають обсяг робіт, 
завдання та очікувані результати. Крім того, волонтерство пов’язане 
із визначеним рівнем відповідальності. Наприклад, волонтери несуть 
відповідальність за виконання правил та вимог організації, збере-
женість її матеріальних цінностей, а також будь-яку діяльність, що 
негативно позначається на іміджі установи тощо. 

На основі аналізу фахової літератури виділено основні форми 
зарубіжної волонтерської роботи за рубежем з використанням 
відповідних інновацій [2]: 

– обслуговування (традиційна форма допомоги однієї людини 
іншій, яка припускає особисту підтримку, допомогу під час покупок, 
дружні відвідування, обмін досвідом тощо); 

– боротьба за зміни й захист громадянських прав (спрямовані на 
зміну функціонування установ, захист, розширення прав громадян); 

– суспільно корисна робота волонтерів, пов’язана із функціону-
ванням державних установ (поширення інформації, оцінювання 
державних програм та їх виконання); 

– керівна діяльність волонтерів, які є членами рад директорів та 
інших органів громадських організацій, що відповідають за вироб-
лення їхньої програмної лінії; 

– самодопомога (поліпшення психологічного стану громади, 
участь у групах самодопомоги); 

– збір фінансових засобів та пожертвувань. 
Підсумовуючи результати стислого аналізу зарубіжних дослід-

жень, треба визнати, що теорія і практика волонтерської роботи у 
Західній Європі та США мають вищий офіційний статус і більший 
практичний досвід, ніж в Україні. Діяльність зарубіжних волонтерів 
спрямована на підвищення добробуту суспільства, має свої напрями 
й форми роботи, які доцільно практично реалізовувати у процесі 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної 
діяльності. 

Так, у зарубіжній системі соціальної освіти (США, Австрія, 
ФРН, Швейцарія) передбачено співробітництво ВНЗ із громадськими 
організаціями, до діяльності яких залучають студентів. На базі ВНЗ 
організують волонтерські центри й реалізують студентські волон-
терські програми, спрямовані на вирішення соціальних проблем кон-
кретного співтовариства, проблеми забезпечення зайнятості молоді, 
яка засвоює етику служіння людям і розвиває основи громадянськості 
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тощо. Студентські організації, почесні товариства, братерства й жіно-
чі клуби спонукають або зобов’язують юнаків і дівчат здійснювати 
роботу з благоустрою того населеного пункту, де знаходиться нав-
чальний заклад [3]. 

Вагомим є досвід Австрії, де активно функціонує спеціальна 
школа підготовки керівників центрами дозвілля молоді. Школа 
співпрацює з організаціями, представники яких входять до конт-
рольованого органу школи, що впливає на вироблення змісту і форм 
навчання. Основна її мета – це розвиток у майбутніх соціальних 
працівників культури публічного обговорення суспільно значущих 
проблем, здібностей вільно мислити, критично осмислювати свої 
знання, переконання, формування уміння розуміти інші погляди, 
переконливо викладати власні погляди в публічному виступі, бути 
психологічно стійким та позитивно налаштованим. 

Значна увага у підготовці майбутніх соціальних педагогів до 
професійної діяльності засобами волонтерської роботи приділена 
впровадженню сучасних інноваційних технологій навчання. Вияв-
лено, що однією з найоптимальніших технологій навчання є навчання 
однолітків однолітками, тобто передача достовірної соціально-
значущої інформації підростаючому поколінню через спілкування на 
рівних з метою позитивного самовдосконалення особистості. Анало-
гічний досвід існує і в Україні [1]. Ці технології можна ефективно 
використовувати в комунікативній, культурно-дозвіллєвій, науково-
дослідницькій, проектній діяльності студентів-волонтерів, а також 
розробки під час змістового компонента програм їхньої професійної 
підготовки. 
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