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Організаційно-методичні особливості
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в освітніх закладах України та світу
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Анотація. Аналіз літературних джерел свідчить, що студентська молодь – це один із
найважливіших ресурсів спортивної волонтерської діяльності. Дослідження основних
аспектів організації процесу навчання спортивних волонтерів свідчить, що не існує єдиної
системи їх залучення та підготовки до змагань і заходів різного рівня, що й обумовило
актуальність обраної теми. Мета. Визначення організаційно-методичних особливостей залучення та підготовки студентської молоді до спортивної волонтерської діяльності в освітніх
закладах України та світу. Методи. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури,
документальних джерел та матеріалів мережі Інтернет, порівняння й зіставлення; методи логічного та системного аналізу. Результати. На основі аналізу та узагальнення даних літературних джерел конкретизовано основні погляди науковців про вплив волонтерства на студентську молодь. Виділено основні мотиви молоді до волонтерської діяльності.
Проаналізовано запропоновані вітчизняними та зарубіжними науковцями організаційнометодичні особливості залучення та підготовки студентської молоді до спортивної
волонтерської діяльності у закладах вищої освіти України та світу.
Ключові слова: спортивна волонтерська діяльність, студенти, організаційно-методичні
особливості, навчання волонтерів.

Іryna Коhut, Оlena Stepaniuk

Organizational and methodical features of implementing
sports volunteering in educational institutions of Ukraine
and the world
Аbstract. The analysis of literary sources shows that student youth is one of the most important
resources of sports volunteering. The study of the main aspects of the training process
organization for sports volunteers shows that there is no single system of their involvement and
preparation for competitions and events of various levels, which determined the relevance of the
chosen topic. Objective. Determination of organizational and methodical features of involvement
and preparation of student youth for sports volunteering in educational institutions of Ukraine
and the world. Methods. Analysis and generalization of scientific and methodical literature,
documentary sources and Internet materials, comparison; methods of logical and system analysis.
Results. Based on the analysis and generalization of literary sources, the main views of scientists
about the impact of volunteering on student youth have been specified. The main motives of
young people for volunteering are highlighted. The organizational and methodological features of
attracting and preparing student youth for sports volunteering in higher education institutions of
Ukraine and the world, proposed by domestic and foreign scientists, were analyzed.
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Вступ. Невід’ємною складовою
міжнародного спортивного руху є волонтерська діяльність у спорті, яка з
кожним роком набуває все більшої
популярності у різних країнах світу.
Найбільш розвинені країни визнають
волонтерську діяльність важливою
складовою суспільства та чинником
його розвитку [17, 18, 23]. На думку
зарубіжних та вітчизняних науковців,
найчисельнішою групою волонтерів є
учнівська та студентська молодь, для
якої волонтерська діяльність є способом проведення вільного часу, самореалізації, можливістю принести користь суспільству і слугує стимуляцією майбутніх фахівців до професійного зростання та розвитку [21–23, 31].
У науково-методичній літературі
багато фахівців досліджували питання підготовки та залучення суспільства до волонтерської діяльності [7,
29, 35, 36]; специфіку спортивної волонтерської діяльності [2, 12, 16, 17].
Проте на сьогодні не вирішеними
залишаються питання організаційнометодичних особливостей реалізації
спортивної волонтерської діяльності в
закладах вищої освіти, що й обумовлює актуальність дослідження.
Роботу виконано на кафедрі професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту
України відповідно до плану науководослідної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України на 2021–2025 рр. за темою
1.4. «Теоретико-методологічні засади розвитку професійного, неолімпійського та адаптивного спорту в
Україні в умовах реформування сфери фізичної культури і спорту» (номер
держреєстрації 0121U108294).
Мета дослідження – визначення
організаційно-методичних особливостей залучення та підготовки студентської молоді до спортивної волонтерської діяльності в освітніх закладах
України та світу.
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Т а б л и ц я 1. Погляди науковців на вплив волонтерства на студентську молодь
Учений

Вплив волонтерства на студентську молодь

Кац і Розенборг

Допомагає набути конкурентних якостей на ринку праці. Людина може вказати потенційному роботодавцю,
що вона володіє бажаними якостями та навичками

Є. Первушина

Сприяє професійній орієнтації та соціалізації студентів, їхньому особистісному розвитку, готує їх до
самостійного життя, сприяє формуванню активної професійної позиції, професійної адаптації

Є. Крутицька

Проявляється у реалізації виховної, освітньої та розвиваючої функцій

Є. Преблагіна

У спорті сприяє успішній професійній орієнтації, розвитку базових особистісних та соціальних компетенцій,
таких як здатність до комунікації, досвід лідирування та взаємодії у групі, самоорганізація

З. Бондаренко

Формує певні життєві позиції, сприяє саморозвитку та самореалізації студентів, дає можливість засвоювати
соціальний досвід та виступає одним з напрямів позанавчальної роботи у закладах вищої освіти

Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, документальних джерел та матеріалів мережі Інтернет, порівняння й
зіставлення; методи логічного та системного аналізу.
Результати дослідження та їх обговорення. Багатьма науковцями [18,
21–23] зазначено, що найбільша категорія спортивних волонтерів – це студентська молодь. У роботах К. Ушинського зазначено, що період з 16 до
22 років є «визначальним», наголошуючи, що саме в цей час формується світогляд і характер людини. Учені (Ч. Дарвін, Л. Грінберг, Дж. Ф. Раштон) вважають, що прагнення допомагати генетично обумовлене. Аналіз
наявної літератури свідчить про різноманітні погляди науковців на вплив
волонтерства на студентську молодь
(табл. 1).
Науковцями зазначено, що студенти-волонтери мають особливі мотиви до цієї діяльності [18, 20, 23,
28, 29, 35]. Насамперед їх цікавить
можливість набуття і вдосконалення
професійних навичок. Вони можуть
бути як формальними – отримання
заліку, проходження практики, так і
реальними – набуття фахових знань
з майбутньої спеціальності, напрацювання навичок спілкування з клієнтами тощо [30, 32, 34]. Причому, на
відміну від підлітків-волонтерів, яких
більшою мірою хвилює проблема
міжособистісної комунікації. Для студентів більш важливим є спілкування з професіоналами в обраній спеціальності, знайомство з новими методиками і технологіями, а саме все те,
що може їм допомогти у подальшо-
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му стати висококваліфікованими фахівцями і успішно працевлаштуватися
[14, 16, 25].
У наукових працях [13, 17, 19] виділено основні мотиви молоді до волонтерської діяльності:
• реалізація особистісного потенціалу;
• соціальне визнання, відчуття
суспільної значущості;
• самореалізація та життєве самовизначення;
• мотив професійної орієнтації;
• можливість розширення кола
спілкування, дружньої взаємодії з однодумцями;
• набуття досвіду лідерства та соціальної взаємодії;
• виконання громадського та релігійного обов’язку;
• організація вільного часу.
Дані спеціальної літератури свідчать, що студенти часто розглядають волонтерство як «інвестицію» у
свій людський капітал, що допомагає
їм набути та сформувати навички, які
можуть бути бажаними на потенційних робочих місцях. У працях В. Голуб
та Д. Сміт [8, 26] обґрунтовано значення волонтерської діяльності у різних
сферах суспільства (табл. 2).
Узагальнення літературних джерел, де фахівці досліджували питання
волонтерської діяльності та участь у
ній студентської молоді, дозволяє розглянути напрацьовані організаційнометодичні особливості залучення та
навчання спортивних волонтерів у закладах вищої освіти (ЗВО) України та
світу. У проаналізованих працях представлено дієві механізми відбору та
залучення, навчання й моніторин-

гу, підтримки і заохочення волонтерів до спортивних змагань. У вітчизняній та зарубіжній літературі нами
опрацьовано та виділено наукові роботи, що стосуються навчання спортивних волонтерів у закладах освіти
та громадських організаціях та були
опубліковані протягом останніх 20 років [2, 7, 11]. Зокрема, І. Бойко впровадила навчальну програму за вибором «Організаційно-методичні засади підготовки волонтерів спортивних
змагань» для студентів Національного університету фізичного виховання
та спорту України. Ця програма розрахована на 72-годинне навчання та
складається з п’яти розділів. У рамках дослідження розроблено програму підготовки спортивних волонтерів
для громадських спортивних установ
нашої країни. Навчання в рамках програми складається з 11 тем, що розглядають організацію та підготовку
спортивних волонтерів до змагань.
Ученою зазначено, що дані програми
допомогли виділити основні напрями,
за якими доцільно здійснювати підготовку олімпійських волонтерів, сприяти залученню, навчанню та контролю
за роботою волонтерів [1].
Згідно з даними літературних джерел, І. Петренко досліджено питання
залучення, навчання, мотивації та заохочення студентської молоді до волонтерської діяльності. В межах наукової
праці запропоновано створити громадську організацію «Клуб спортивного
волонтерства», до якої ввести структурну одиницю, яка проводитиме навчання спортивних волонтерів, – «Школа спортивних волонтерів» [14, 15, 17].
Запропоновано проводити навчання у
два блоки: теоретичний та практичний.

Теорія і методика фізичного виховання і спорту
Науково-теоретичний журнал

Теоретичний блок включає лекції, тренінги, семінари із залученням провідних фахівців сфери фізична культура
і спорт. Практична частина передбачає
участь у фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходах.
Нею розроблено авторську програму «Програма підготовки спортивних волонтерів», яка триває три
місяці (76 год). Структура програми
складається із дев’яти розділів, що
включають теоретичні основи, мету
і завдання спортивної волонтерської
діяльності в сучасному волонтерському русі, основні питання спортивного волонтерства у студентському житті, особистісного розвитку спортивних
волонтерів та основних законодавчих
документів, які регламентують волонтерську діяльність в Україні [15].
Науковцями Волинського державного університету імені Лесі Українки
створено молодіжну громадську організацію «Волонтерський клуб м. Луцька». До основних завдань клубу входять: сприяння розвитку волонтерського руху та пропаганда його принципів серед студентської та учнівської
молоді міста Луцька та Волинської області, проведення громадських волонтерських акцій на місцевому рівні; здійснення та захист прав і свобод, задоволення соціальних і культурних інтересів молодих громадян; створення умов
для саморозвитку членів клубу як особистостей, членів суспільства, громадян України, професійного становлення як фахівців соціальної сфери (соціальних педагогів та працівників) [6].
Працівниками Всеукраїнського громадського центру «Волонтер» розроблено 72-годинну навчальну програму
«Основи волонтерської роботи», яка
складається із дев’яти тем, що торкаються питань основ милосердя та до-

бровільності, організаційних та методичних знань, умінь та навичок, необхідних кожному волонтеру [11].
Узагальнення перерахованих даних дозволяє стверджувати, що існуючі дослідження особливостей навчання та підготовки студентської молоді до волонтерської діяльності, організації і проведення спортивних
змагань є вкрай необхідними, вони
сприяють:
• створенню ефективної системи
навчання волонтерів;
• пропаганді ідей та цінностей волонтерства у студентському середовищі;
• отриманню умінь і навичок взаємодії з людьми;
• формуванню вміння працювати
з великими обсягами інформації;
• вдосконаленню здатності налагоджувати ділові зв’язки;
• розвитку вміння працювати в команді.
Разом з тим, волонтерська діяльність дозволяє закладам вищої освіти:
• формувати позитивний імідж
для ЗВО;
• виявити найбільш активних, талановитих та відповідальних студентів;
• сприяти соціально-економічному
розвитку країни та регіону за рахунок
підвищення соціальної активності молоді;
• розвивати зв’язки зі стратегічними партнерами, з регіональною
та муніципальною владою, бізнесспільнотою та громадськими організаціями;
• налагодити співпрацю з регіональними та місцевими громадськими організаціями, які беруть участь у
волонтерській діяльності [16, 19, 31].

Деякими науковцями [3–5, 10, 24,
33] запропоновано створення молодіжних волонтерських агентств на базі
університету для отримання студентами нових знань і навичок під час участі у волонтерській діяльності. Форми
навчання: лекційні заняття, збори, обговорення в міні-групах, ділові ігри,
«круглі столи», дискусії, звіти.
Навчання пропонується проводити в три етапи: теоретичне навчання;
проєктно-тренінгове (програми підготовки, семінари і тренінги, вирішення ситуаційних завдань, обговорення
кейсів); практика.
Є. А. Первушиною [20] розроблено та впроваджено курс «Волонтерська діяльність». Навчання проходить
безпосередньо у ЗВО. Воно включає
тренінги, лекції, презентації, дискусії,
роботу в групах, вирішення кейсів та
інші форми проведення занять. Практика проводиться на об’єктах разом з
представниками оргкомітету заходів
та змагань. Включає практичні заняття на об’єктах, участь у репетиціях або
тестових змаганнях, а також навчальні екскурсії та дистанційне навчання.
Ґрунтується на використанні мережі
Інтернет та передбачає вивчення навчальних матеріалів, виконання домашніх завдань, проходження тестів.
Узагальнюючи інформацію, нами
визначено основні розділи, які пропонуються для викладання під час підготовки спортивних волонтерів:
1. Історія спортивного волонтерства.
2. Роль та значення спортивного
волонтерства під час організації та
проведення фізкультурно-оздоровчих
заходів та спортивних змагань.
3. Менеджмент та волонтерство.
4. Основи роботи в команді.

Т а б л и ц я 2. Значення волонтерської діяльності у різних сферах суспільства
Сфера

Внесок

Матеріально-економічна

Зменшення навантаження на бюджет за рахунок виконання соціально-корисної роботи кваліфіковано, науково обґрунтовано та безоплатно

Соціальна

Встановлення стійких зв’язків між різними соціальними групами, заснованих на ідеях усвідомленої
безкорисливої взаємодопомоги

Політична

Розвиток громадянського суспільства країни через внесок у науково-освітній та інтелектуальний
потенціал волонтерського руху як невід’ємної його складової

Духовна

Розвиток культури суспільства й таких цінностей, як альтруїзм, безкорисливість, гуманізм, милосердя,
чуйність, самовідданість, співчуття, партнерство тощо
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5. Способи вирішення конфліктних ситуацій у волонтерських групах.
6. Етикет поведінки на спортивних
змаганнях.
7. Особистісний розвиток спортивних волонтерів.
8. Спортивне волонтерство у студентському житті.
І. Ф. Фрайзуліним наголошено, що
спортивні волонтери, які займаються
організацією спортивних змагань та
працюють безпосередньо на змагальних майданчиках, повинні додатково
володіти фізкультурно-спортивною
компетенцією: знати специфіку та
правила змагань обраного виду спорту, а також мати високий рівень фізичної готовності [27].
Науковці вказують, що волонтерська діяльність на великих спортивних
заходах пов’язана зі значним рівнем
соціальної активності волонтерів та вимагає від них достатнього рівня працездатності, стресостійкості, розвинених навичок комунікативного спілкування, відповідальності та дисципліни
[1, 3, 22, 27, 34]. Крім того, кандидатам
у спортивні волонтери висуваються
вимоги до рівня володіння іноземними мовами, знання засад історії своєї
країни та рідного регіону, правил проведення змагань тощо [9, 13].
Висновки:
1. Аналіз наукових трактувань значення спортивної волонтерської діяльності на студентську молодь свідчить
про спрямованість на формування толерантного, вихованого, гармонійно
розвиненого, зорієнтованого на професійний розвиток і вдосконалення
фахових навичок молодого покоління.
2. Визначено, що основними мотивами студентів до спортивної волонтерської роботи є набуття і вдосконалення професійних навичок, створення
унікальних можливостей для реалізації
властивостей особистості, розвитку організаторських здібностей, набуття соціального та життєвого досвіду, оволодіння моральною та комунікативною
культурою, реалізація почуття відповідальності за все, що відбувається навколо, формування необхідності надання допомоги іншим людям тощо.
3. Проаналізовано дані літературних джерел з організаційно-мето
дичних особливостей залучення та
підготовки студентської молоді до
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спортивної волонтерської діяльності в
закладах вищої освіти та узагальнено
основну інформацію, необхідну для
навчання спортивних волонтерів. Виокремлено основні пріоритети підготовки студентської молоді до волонтерської діяльності, організації і проведення спортивних змагань; напрями
зацікавленості закладів вищої освіти
до впровадження програм волонтерської підготовки студентів; етапів та
складових підготовки, форм навчання
волонтерів; основних сформованих
навичок у студентів-волонтерів тощо.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці авторської програми підготовки волонтерів
у закладах вищої освіти на матеріалі
волонтерської програми Спеціальних
Олімпіад «Об’єднаний спорт».
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що відсутній будь-який конфлікт інтересів.
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