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У статті розглянуто поняття відповідальності як здатності 

особистості контролювати свою діяльність та досліджуються особливості 

організації та виховного потенціалу волонтерської діяльності в Лисичанському 

педагогічному коледжі 
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ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ ПОЧУТТЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Гуцкало О. О., Севастянова О. А., Крилова М. О.  

Становлення особистості студента на сучасному етапі відбувається в 

екстремальних умовах, детермінованих кардинальними змінами політичної, 

економічної, соціальної, соціокультурної систем України та потребує 

особливої уваги до формування духовної сфери випускника вищої школи. 

Сьогодні, як ніколи, вимагається створення умов для прояву вільної, творчої і 

моральної особистості. Тому одним із пріоритетних напрямів реформування 

вищої школи, визначених у державних документах («Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 рр.», «Національна доктрина розвитку 

освіти», Закони України «Про освіту»,«Про вищу освіту», Указ Президента 

України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування 

здорового способу життя громадян») поставлено завдання виховання нової 

формації фахівців як свідомих громадян, націлених на гуманізацію сучасного 

суспільства, патріотів, здатних сприяти демократичному розвитку держави, 

відродження духовної сутності освіти. Одним із напрямів на шляху гуманізації 

суспільства є цілеспрямована підготовка майбутніх педагогів на принципах 

гуманізму, поваги до інших і самоповаги, доброзичливості та милосердя, 

толерантності й неупередженого ставлення до тих, хто потребує допомоги, 

вимогливості до себе, динамічності та соціальної активності засобами 

волонтерської діяльності, тобто добровільної щиросердної допомоги, що 

надається людиною або групою людей, суспільству в цілому або окремим 

людям без очікування отримання прибутку, оплати чи кар’єрного зростання   

(І. Айнутдинова, О. Акімова, О. Безпалько, Л. Вандишева, Н. Заверико, 

І. Звєрєва, Г. Лактіонова, Р. Лінч, Т. Лях, С. Маккарлі, Є. Матерна, Л. Міщик, 

І. Мигович, С. Пальчевський, В. Пестрикова, В. Петрович, Ю. Поліщук, 

Л. Питка, А. Рижанова, М. Тименко). Усвідомлення майбутніми педагогами 

місця і ролі волонтерської роботи як способу надання допомоги людям 

пропаганди, здорового способу життя та профілактика негативних явищ; 

підтримка зв’язку з соціальними службами міста та області; пошук партнерів 



та спонсорів благодійних проектів: налагодження зв’язків з громадськістю; 

залучення до соціально-вагомої роботи: ігротеки в інтернатних закладах, 

проведення клубів спілкування молоді з функціональними обмеженнями, 

надання допомоги багатодітним родинам, проведення соціальних акцій та 

заходів, спрямованих на надання допомоги вразливим, соціально 

незахищеним людям) – це усвідомлення необхідності власної діяльності та 

розвиває почуття обов’язку, особистої відповідальності за справу.  

Проблема відповідальності є актуальною темою багатьох досліджень, в 

яких її формування і становлення розглядається і в площині 

загальнолюдських цінностей, і як професійно-ціннісної якості. Увага 

дослідників проблеми відповідальності зосереджувалася, зокрема, на 

вивченні її структурних складових (С. Баранова, М. Савчин, Л. Татомир), 

критеріїв та показників (К. Абульханова-Славська, Л. Дементій, О. Патинок, 

Г. Татаурова), специфіки становлення у різних видах діяльності (С. 

Анісімова, Б. Волков. О. Патинюк, А. Яковлева, А. Юринец). Із позиції 

педагогіки відповідальність розуміють як здатність особистості контролювати 

свою діяльність згідно з прийнятими в суспільстві чи колективі соціальними, 

моральними та правовими нормами, або як здатність особистості розуміти 

відповідальність своїх дій передбачуваним результатом [2]. У психології 

відповідальність трактується як схильність людини поводиш себе відповідно 

до інтересів інших людей, дотримуватись певних рольових обов'язків, 

зумовлена її ціннісними орієнтирами. 

Відповідальності не можна навчити, нею не можна оволодіти лише 

шляхом засвоєння тих чи інших правил і значень. Людина стає 

відповідальною у реальних життєвих ситуаціях та обставинах, які несуть у 

собі моральний конфлікт – суперечності різних смислових рівнів. Це 

передбачає включення механізмів смислотворення у процесі взяття на себе 

обов’язку. У рамках соціально вагомої роботи волонтерський загін 

«Милосердя» Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса 

Шевченка з великою відповідальністю і турботою щороку у літній період 

працює над вихованням дітей у дитячих оздоровчих зборах: налагоджена 

робота з притулком для сиріт (організовані навчальні розвивальні заняття для 

дітей-сиріт, благодійну акцію зі збору іграшок та одягу для дітей-сиріт, 

проведені творчі зустрічі під назвою «Казка про Святого Миколая», «Діти – це 

наше майбутнє», реалізація студентських прагнень щодо здійснення 

гуманного ставлення до людей, бере участь у всеукраїнських та місцевих 

акціях («Від серця до серця». «День боротьби з тютюнопалінням». «Ні – 

безпритульним!», «Милосердя», «Щастя на крилах»); підтримує тісний 

контакт зі спілкою «Червоний хрест». Студенти коледжу надають адресну 

допомогу, що дає змогу реалізувати активність волонтерів у реальному 

соціумі. У рамках підтримки зв’язку з соціальними службами міста зі 

широкою турботою Волонтерський загін коледжу займається і вирішенням 

проблем міського рівня, а саме, підтримкою зв’язку з інвалідним товариством 

«Джерело» і всебічною допомогою інвалідам міста. На рахунку загону 

«Милосердя» чимало добрих справ: підготовка присадибних ділянок, ремонти 

квартир, прибирання подвір’я і житлових приміщень. 



Члени волонтерського загону не лишаються байдужими і до екологічних 

проблем міста, у співпраці з комунальними службами міста волонтери 

коледжу проводять благодійні екологічні акції: «Обеліск», «Посади дерево», 

метою яких є озеленіння територій та догляд за чистотою навколишнього 

середовища. 

Отже, виховання відповідальності під час волонтерської діяльності є 

найважливішим елементом взаємозв'язку особи та суспільства, здійснює 

функцію регуляції поведінки індивіда відповідно до вимог суспільства.  
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