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Сучасна ситуація в Україні характеризується соціально-психо-
логічною, економічною нестабільністю, зниженням рівня життя 
більшості населення, девальвацією моральних норм і цінностей у 
суспільстві, зростанням злочинності та насильством. Ці проблеми в 
Україні відобразилися на психологічному самопочутті різних верств 
населення. Визначилася категорія людей, які потребують допомоги. 
Передусім, це молоді люди без жодного заняття, дорослі безробітні, 
діти, які не отримують необхідної уваги з боку батьків, або не мають 
батьків, пенсіонери та ін. На сучасному етапі розвитку нашої країни 
висококваліфікованих психологів та соціальних працівників в 
Україні не вистачає. Для вирішення цієї проблеми необхідно, по-
перше, вивчити реальні потреби різних верств населення; по-друге, 
визначити, апробувати та поширити методики соціально-психоло-
гічної роботи, що допоможуть у реалізації цих проблем; по-третє, 
потрібна підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних про-
фесійно впроваджувати розроблені концепції та програми соціально-
психологічної роботи. 

Волонтерська діяльність – це шлях самопізнання і самопере-
вірки. Тому в добровільній роботі беруть участь різні категорії 
волонтерів, людина будь-якого віку і статі, з будь-якою освітою, яка 
спроможна відчувати означені потреби інших людей і на добро-
вільних засадах професійно допомагати їм. 

У сучасних умовах громадськість, державні органи мають усві-
домити важливість розв’язання соціальних проблем. Успіх намічених 
змін залежатиме від кваліфікації працівників, зайнятих соціальним 
обслуговуванням і захистом, що передбачає відповідну підготовку 
кадрів. Вона стає завданням першочергової ваги у здійснені нової 
політики країни. Формування великого руху добровольців – є одним 
із важливих шляхів до продуктивної соціальної роботи в будь-якій 
державі. 

Волонтери важливі для будь-якого суспільства, тому що вони 
працюють без користі для себе. Вони своєю діяльністю показують 
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суспільству, що є ще в житті речі більш цінні ніж отримання мате-
ріальної нагороди. Охорона навколишнього середовища, культура, 
розвиток і позитивний імідж країни є основним напрямком роботи 
волонтерів. Ось, що допомагає суспільству впевнено стояти на ногах, 
а волонтеру – отримати задоволення і безцінний життєвий досвід, 
набути професійних знань та навичок. 

Волонтерська діяльність в Україні стала суспільним явищем та 
важливою складовою діяльності недержавних соціальних служб. 
Узагалі ж, волонтерство, як можна бачити, є запорукою успішного 
процвітання нашої країни. А волонтери – першопрохідці, які 
вказують шлях до просування. 

«Любити і допомагати» – девіз усіх тих, хто не може залиша-
тися осторонь людей, які потребують підтримки та участі. А також – 
турботи, самовідданості та доброти. Саме ці почуття, що неможливо 
виховати ніякими інструкціями та законами, притаманні волонтерам. 

Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку гро-
мадянського суспільства. Вона втілює в собі найшляхетніші праг-
нення людства – прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості 
для всіх людей. 

Система соціального захисту в Україні в сучасних умовах 
постійно потребує до себе уваги з боку держави та суспільства. Зміни 
в Україні в останні роки призвели до погіршення рівня життя 
населення, тому потреба у ефективній роботі системи соціального 
захисту постає перед нами як ніколи. Але ефективна робота установ 
соціального захисту неможлива без висококваліфікованих працівни-
ків, які досконало володіють усіма необхідними професійними 
навичками та вміннями. 

Одним із таких напрямків соціальної допомоги є участь 
добровольців у здійсненні цілої низки соціальних послуг для тих, хто 
їх потребує. Іншими словами – волонтерська робота. Волонтерство – 
це неоплачувана, свідома, добровільна діяльність на благо інших. 
Будь-яка людина, яка свідомо й безкорисно трудиться на благо 
інших, може називатися волонтером.  

65% населення Землі беруть участь у волонтерській діяльності, 
що засвідчує її популярність у світі. Волонтерству приписують еко-
номічне значення, бо праця волонтерів не оплачується, а виконують 
вони ту роботу, за яку штатним працівникам довелося б платити. 
Важливість волонтерства для суспільства зазначено у Всесвітній 
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декларації добровільництва 2001 року, і визначається такими 
функціями: 

– пропаганда солідарності, гуманізму, справедливості на націо-
нальному, глобальному рівнях; 

– визначення проблем у різних сферах для їх розв’язання з 
урахуванням цільових потреб; 

– орієнтація на популяризацію здорової сім’ї, нації; 
– різнобічний розвиток людей шляхом отримання ними нових 

знань та навичок, розвиток творчого потенціалу; 
– доповнення діяльності інших секторів із забезпечення сус-

пільного добробуту. 
Рівень уваги волонтерству в країні засвідчує рівень розвитку в 

ній громадянського суспільства як сфери соціальних відносин та 
громадської участі людей в житті суспільства на противагу діям 
держави чи економіки. 

Напрями волонтерської діяльності: 
– надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у 

складних життєвих обставинах (інвалідність, часткова втрата рухової 
активності у зв’язку зі старістю чи станом здоров’я, відсутністю 
житла або роботи, наслідки стихійного лиха, катастроф тощо); 

– надання соціальних послуг дітям та молоді, що перебувають у 
складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, 
сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і 
жорстоким ставленням у сім’ї. 

Волонтерська діяльність провадиться шляхом: 
а) надання допомоги особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах (за місцем проживання особи, у стаціонарних 
інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та 
закладах; в установах та закладах денного перебування; у територі-
альних центрах соціального обслуговування; в установах та закладах 
тимчасового або постійного перебування та в інших закладах соці-
альної підтримки (догляду)); 

б) залучення пенсіонерів, дітей та молоді до участі у волон-
терській діяльності; 

в) встановлення зв’язків із міжнародними волонтерськими орга-
нізаціями. 

Волонтерські організації (об’єднання), волонтери можуть залу-
чатися соціальними службами до надання таких соціальних послуг: 
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– придбання і доставка медикаментів, продовольчих, промис-
лових та господарських товарів, книг, газет, журналів, гарячих обідів; 

– приготування їжі, годування; 
– допомога у проведенні заходів особистої гігієни; 
– прибирання приміщення, прання білизни; 
– обробіток присадибних ділянок; 
– виконання ремонтних робіт; 
– відвідування хворих у стаціонарних медичних закладах; 
– читання художньої літератури, преси, написання листів; 
– організація дозвілля тощо. 
Поряд із тим, за умов сучасного політичного й економічного 

стану в Україні волонтерські організації розширили поле своєї діяль-
ності та займаються допомогою військовим-добровольцям, військо-
вим Збройних Сил України, постраждалим у зоні АТО, солдатам у 
військових шпиталях, вимушеним переселенцям з Криму та з гарячих 
точок Донбасу, постанчанням гуманітарної допомоги тим, хто її 
потребує тощо.  
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Лексична система є найбільш динамічним рівнем мови, що 

зазнає змін під впливом різноманітних чинників мовного й позамов-
ного характеру. Традиційно серед внутрішньомовних чинників, що 
спонукають семантичні зміни, називають системність та взаємоза-


