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ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ 

 

Волонтерський рух набуває популярності в суспільстві в цілому та в Україні 

зокрема. Це зумовлено тим, що волонтерство є важливим ресурсом соціально-

педагогічної діяльності, бо одним із напрямків соціальної допомоги є участь 

добровольців у здійснені соціальних послуг для тих, хто їх потребує. 

На основі аналізу наукової літератури (О. Безпалько, І. Звєрєва, Н. Заверико, 

Р. Лінч, А. Капська, С. Маккарлі) визначено сутність організації волонтерської 

діяльності молоді як цілеспрямовану, спеціально організовану діяльність, 

метою якої є створення та забезпечення функціонування волонтерських 

об’єднань молоді, через здійснення соціально значущої роботи з різними 

категоріями громадян на добровільній та безоплатній основі. Розглянуто такі 

особливості волонтерської діяльності, як: неприбутковість, добровільність, 

корисність для окремої особи, групи або суспільства загалом, можливість участі 

у руху добровольців  будь-якої особи. З’ясовано основні проблеми організації 

волонтерської діяльності молоді:  проблеми виявлення мотивації молоді до 

занять волонтерством, відсутності чіткої програми навчання волонтерів, 

ризиків для фізичного та психічного здоров’я, вигоряння волонтерів. 

Виявлено сутність соціально-педагогічної діяльності з організації 

волонтерської діяльності молоді, що полягає у створенні сприятливих умов для 

активного залучення молодої особи до усвідомленої волонтерської діяльності з 

метою покращення суспільного буття. Розроблено соціально-педагогічну 

технологію організації волонтерського руху молоді, яка являє собою сукупність 

мотиваційно-стимулюючого, пізнавального та діяльнісного етапів та 

відповідних цим етапам засобів, які дозволяють досягти ефективної організації 

волонтерської діяльності у молодіжному середовищі.  

Необхідність  діяльності з організації волонтерської діяльності молоді  

зумовила потребу у підготовці майбутнього соціального педагога до означеної 

діяльності. 


