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Своєрідний лейтмотив новітньої української історії, насиченої альтераціями військово-політичної нестабільності, нотами окупаційних настроїв актуалізують необхідність переосмис-лення основних шляхів виходу із цієї суспільно-політичної кризи. Одним із шляхів, поряд із наяв-но існуючими, є педагогічний – націлений на ви-ховання соціально-зрілого молодого покоління, здатного протистояти несприятливим суспільно-політичним вихорам сьогодення. Розгляд соціального волонтерства як педаго-гічної проблеми актуалізувалося виходячи із пріо-ритетних завдань сучасної освіти – підготувати достойну молоду зміну, яка здатна протистояти викликам часу (у т.ч. і військово-політичній не-стабільності). Окремі аспекти титульної проблематики від-рефлексовано на сторінках тематичних джерелоз-навчих праць за авторством А. Капської, Ю. Полі-щук, Л.Сущенко, І. Мигович, С. Харченко та інші. Проте, більш комплекснішого педагогічного пере-осмислення потребує проблема соціального воло-нтерства студентської молоді, актуалізована су-часними умовами військово-політичної неста-більності на проукраїнській території. Відповідно до окреслення змісту заявленої проблематики визначено основні завдання дослі-дження: 
– проаналізувати рівень науково-дослідного освоєння проблеми, яка досліджується у розрізі міждисциплінарності; 
– дослідити вплив досліджуваного педаго-гічного феномена на розвиток педагогіч-ної теорії та практики новітної історичної епохи; 

– популяризувати наявну науково-педаго-гічну спадщину виходячи із загальнодер-жавних завдань сучасного розвитку нашої Батьківщини. Феномен соціального волонтерства має пра-давні корені, які сягають ще прадавніх часів тісної співпраці релігійних общин із представниками різних народів світу. По мірі впливу секуляриза-ційних віх, досліджуваний феномен екстраполю-вався у діяльнісні почини благодійних організа-цій, що частково віддзеркалювало «раритетність» вічних суспільних цінностей – добра, справедли-вості, милосердя та ін. У окремих джерелознавчих матеріалах соці-альне волонтерство співвідноситься із двома на-ціональними ідентифікаторами – ментальністю та культурою, що засвідчує про вагомість впливу національної компоненти на формування такого соціокультурного симбіозу [3].  Досліджуваний феномен у загальнопедагогіч-ному ключі базується на переосмисленні волон-терства як соціальної цінності, потреба у якій під-силюється альтруїстичними началами професій-ної зорієнтованості, націленої на виконання пер-шочергових для української спільноти завдань загальнодержавного значення.  У зв’язку із необхідністю підсилення значу-щості педагогічної компоненти у вирішенні до-сить знакових для нашої держави завдань – боро-тьби із наслідками військово-політичної нестабі-льності на Сході України актуалізувалася ціла ни-зка завдань, націлених на залучення студентської молоді до соціального волонтерства шляхом: 
– створення позитивного кліматичного оп-тимуму для формування у студентських 
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СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ  

НЕСТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
У статті окреслено прогностичний педагогічний потенціал феномена соціального волонтерства 

студентської молоді, що актуалізує необхідність розробки дієвих моделей його практичної реалізації на 
території тимчасово окупованих регіонів України.  

Відрефлексовано індикативність впливу цілеспрямованості вектору особистісно-професійного роз-
витку на площину соціально-волонтерської діяльності, позначеної динамічними змінами у ході розв’я-
зання окремих наслідків від наявних суспільно-політичних негараздів.  

У процесі дослідницького пошуку було залучено відповідний методологічний інструментарій – істо-
рико-компаративний, конструктивно-генетичний та історико-структурний методи.  

Ключові  слова :  соціальне волонтерство, студент, освіта, професійна підготовка.  



91 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

колах ціннісного ставлення до моральних якостей, яке повинно ґрунтуватися на кра-щих європейських та національних тради-ціях; 
– пропагування студентства до участі у доб-ровільних громадських об’єднаннях з ме-тою пробудження ініціативності та рішу-чості до дій; 
– розробки вітчизняних та спільних із між-народними партнерами проектів, націле-них на розв’язання соціальних проблем, що підсилить значущість особистісного фактору у самоствердженні; 
– організації поточних заходів, націлених на утвердження у молодіжних колах націо-нальних цінностей, які повинні структури-зуватися і приурочуватися до календарних дат. У цих умовах досить важливим залишається і той факт, що усі вищеперелічені завдання у жод-ному разі не повинні мати примусовий характер, оскільки така подієвість швидше нагадуватиме стиль ідеологічно-партійного керівництва попе-редніх історичних епох. Екстраполяція теоретичної підготовки сучас-ного студента на панно професійної підготовки до майбутнього життя у суспільстві часто досить різниться, що є наслідком перш за все відірванос-ті мети занять від соціокультурних завдань сього-дення [1]. З метою подолання наявних освітніх труднощів слід перейти до більш складніших об-ґрунтувань теоретичного матеріалу – шляхом формулювання таких проблемних завдань, які змушують вихованця задуматися, переосмислити і відтворити переосмислене у ключових шляхах вирішення проблемних ситуацій. Побудова алго-ритму такої теоретичної ситуативності повинна містити зерна риторичності, комплексності та варіативності. Особливо цінним такий підхід до справи, нам видається, буде продуктивним при підготовці майбутніх менеджерів в умовах педа-гогічного університету, що уможливить підсилен-ня виваженості при прийнятті важливих управ-лінських рішень. Надзвичайно важливою умовою при практич-ній реалізації сформульованих вище завдань буде цільова особистісна орієнтація такого алгоритму теоретичної ситуативності. Авторська позиція виправдовується виходячи із щонайменше двох основоположних китів сучасного соціокультурно-го прогресу – самоцінності та самобутності особи-стісного капіталу для міжцивілізаційного прогре-су [7]. У практичній реалізації запланованого про-екту та перших «шпальтах» виднітимуть такі на-прямки особистісного розвитку, які є ще відносно «сирим» продуктом, на формування якого слід зосередити педагогічну увагу найбільшою мірою 

(зокрема, пізнавальна, мотиваційна, соціально-емоційна складові). Нагромадження національного капіталу соці-ального волонтерства розглядається автором як пріоритетне завдання особистісно орієнтованого навчання, яке поєднавши у своєму обсязі усі ас-пекти соціокультурної інтегрованості, здатне пе-реформатувати професійну підготовку у вищій школі на високорезультативний процес форму-вання національно свідомої молодої генерації.  Реалізація такого складного проекту в акаде-мічних умовах уможливиться лише шляхом акце-нтування педагогічної уваги на внутрішньому світі особистості вихованця, оскільки зовнішня аспективність у цьому ключі не відіграватиме провідної ролі. Незважаючи на те, що діяльність є зовнішнім виявом особистісної ініціативності, проте соціальне волонтерство є нічим іншим як прямим віддзеркалення ціннісного потенціалу особистості. Націленість особистісно орієнтованого підхо-ду на формування у студентів бажання реалізову-вати соціально-волонтерські проекти проклада-ється довгим шляхом індивідуального саморозви-тку та розкриття відповідного творчого потенціа-лу. У таких умовах саме волонтерство передбачає добровільну ініціативність та у певній мірі твор-чість. Одвічне соціокультурне тріо – мета, особис-тість та результат функціонує у часопросторі ли-ше завдяки підтримання оптимального режиму інтелектуального оптимуму професійно-особистісного розвитку. Саме такі сприятливі для кожної особистості умови інтелектуального функ-ціонування уможливлюють формування тісного суб'єкт-суб'єктного контакту, який є важливою передумовою для реалізації соціального волон-терства.  У розрізі досліджуваної проблематики, фено-мен професійної компетентності студента розгля-дається нами як симбіоз особистісного та профе-сійного, при чому перший компонент залишаєть-ся на незмінно лідируючих позиціях. Така подіє-вість обумовлена перш за все тим, що саме особи-стісне координує вибір того чи іншого професій-ного, що визначається типом темпераменту та особистими прихографічними рисами [2].  Другий компонент – професійний є «відго-лоском» ціннісних орієнтирів, які спрямовують особистість на їх практичне «відтворення» у ситу-ативності щоденних варіацій. У зв’язку із викладе-ним, назріває об’єктивна необхідність формування у сучасних студентів таких компетенцій, які з од-ного боку – відповідали б загальноєвропейським стандартам, а з іншого – задовольняли нагальні національно-державні потреби. До переліку таких освітніх результатів, які здатні актуалізувати у 
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студентських колах бажання реалізовувати соці-ально-волонтерські проекти віднесемо наступні пріоритети: 
– соціальні – відтворюють рівень особистіс-ної відповідальності перед суспільством, яке «продукує» прийняття оптимальних рішень для вирішення складних завдань, розв’язання конфліктних ситуацій тощо; 
– міжкультурні – актуалізують утвердження поваги на усіх рівнях функціонування соці-альних інститутів, що пов’язане із нівелю-ванням культурних, мовних та релігійних відмінностей; 
– лінгвістичні – детермінують необхідність налагодження толерантного ставлення до представників інших національностей, що особливо значуще для усного та письмово-го спілкування між представниками різних соціальних груп; 
– інформаційні – презентують поліфункціо-нальний потенціал новітніх інформацій-них технологій, які відіграють надзвичай-но важливу роль у всіх сферах життєдіяль-ності особистості; 
– просвітницькі – продукують налагоджен-ня системи неперервної освіти, що перед-бачає кристалізацію метацілісності самоо-світнього вектору, націленого на осягнен-ня бажаного результату суспільної поведі-нки (див. рис. 1).  Матеріали рис. 1 засвідчили, що зорієнтова-ність векторів соціально-волонтерських проектів сучасного студентства є багатоаспектною, що за-свідчено їх цілеспрямованістю та практичною наповненістю, виходячи із сучасних суспільних запитів ХХІ століття.  

Слід зауважити, що пріоритетна зорієнтова-ність вище окреслених векторів соціально-волонтерських проектів достатньо виразно де-монструє на широкий загал їх аксіологічну центрованість, віддзеркалену на рівні загально-людських, правових, громадянських та моральних цінностей [5]. Акцент на аксіологічну детермінан-ту вибудовує основні шляхи домінування гуманіс-тичних витоків на рівні процесу суб'єкт-суб'єктної співпраці.  Наприклад, черговим орієнтиром професій-ної діяльності менеджера є його особистісна зорі-

єнтованість на побудову тісних взаємозв’язків із потенційною клієнтською базою. Така зорієнтова-ність «насичена» гуманістичними ідеалами у ме-жах яких індивід сприймається як самоцінність та самоціль суспільного розвитку, здатного трансфо-рмувати фундамент професійної культури у на-прямку підвищення загальної продуктивності. З практичної точки зору, ціннісно-гуманістичні орі-єнтири дозволять значною мірою підсилити зна-чущість професійних дій, забезпечити цілеспря-мованість професійних способів і методів суб'єкт-суб'єктної взаємодії. У межах налагодження своє-рідної «мережі» таких взаємодій майбутній мене-джер вчиться моніторити не лише всезагальне (загальнодоступне), але й сприймати різні рівні індивідуального. У цьому ж ключі і соціальне во-лонтерство переосмислюється нами з точки зору можливості збереження і утвердження цілої низ-ки загальнолюдських цінностей з метою побудо-ви таких суспільних відносин де панує гуманізм, демократія та міжцивілізаційне взаєморозуміння.  

Наочні матеріали рис. 2 дають можливість узагальнити структурність багаторівневого впли-ву соціально-волонтерських проектів студентства на представників суспільства, що окреслено триє-диною єдністю – індивідуального, групового та цивілізаційного (рис. 2). Триєдина цілісність на-званих рівнів націлена на утвердження у соціо-культурному просторі цілеспрямованих ідей, норм, концепцій, уявлень, звичаїв, правил і тради-цій (рис. 2). Вище викладене засвідчує, що феномен соці-ального волонтерська має величезний соціокуль-турний та педагогічний потенціал, виходячи із його ціннісної наповненості та практичної зорієн-тованості. Пріоритетність останнього твердження можна успішно екстраполювати на соціальну кан-ву особистісно-професійного розвитку студентсь-кої молоді в умовах вищої школи.  У процесі переосмислення педагогічного поте-нціалу соціального волонтерства проблематизова-но необхідність цілеспрямованого розвитку особи-стості студента виходячи із: психографічних скла-дових, індивідуальних особливостей, сукупної зо-рієнтованості діяльнісних починів [6]. Виходячи із 
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Рисунок 1 – Пріоритетна зорієнтованість векторів соціально-волонтерських проектів сучасного  студентства 

 

Рисунок 2 – Структура багаторівневого впливу  соціально-волонтерських проектів студентства  на представників суспільства 
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того, що досліджуваний феномен має глибинний педагогічний потенціал, а тому його доцільно від-рефлексовувати з точки зору психологічної прое-кції наявного особистісного розвитку пересічного студента.  

Наочні матеріали рис. 3 дозволяють підсуму-вати, що психолого-педагогічна зорієнтованість соціального волонтерства на рівні вищої школи проблематизується у трьох основоположних кон-текстах: досвід, рефлексія та інтеріоризація (рис. 3).  Загалом, феноменологічний характер зазна-ченої вище зорієнтованості досить рельєфно відт-ворюється на рівні: 
– предметної соціалізації, яка уможливлює формування цілісних суб'єкт-суб'єктних відносин на рівні внутрішньонаціонально-го і міжнаціонального спілкування; 
– конструктивної взаємодії, враховуючи пе-ребіг ситуаційних перетворень; 
– продуктивної особистісної автономності, яка уможливлює функціонування індивіда у просторі; 
– вираженої добросовісності по відношенню до різних соціальних груп; 
– раціональної самооцінки на основі враху-вання існуючої реальності.  Прояви військово-політичної нестабільності на теренах нашої батьківщини актуалізують на порядку денному завдання фундаментальної осві-тньої підготовки студентської молоді до реаліза-ції проектів соціального волонтерства [4]. Така проективна діяльність на міжособистісному рівні 

співпраці актуалізує примноження особистісного потенціалу, продукує примноження професійних навичок, проблематизує стійкість мотиваційної сфери по відношенню до несприятливої соціо-культурної реальності. Інтегративний потенціал соціально-воло-нтерського дискурсу у розрізі національної прак-тики детермінує необхідність розроблення ціліс-ної стратегії особистісної самореалізації усупереч деструктивності впливу військово-руйнівним на-слідкам наявної політичної агресії. У такому дослідницькому ключі педагогічний потенціал соціального волонтерства актуалізує прояви відповідних соціокультурних наслідків, які на особистісному рівні віддзеркалюються у:  
– практичній зорієнтованості на подолання неявних негараздів; 
– цілеспрямованості вольових проявів у роз-різі осягнення бажаного успіху; 
– продуктивній рефлексії, віддзеркаленій на рівні особистісних суджень. На основі вищевикладеного можемо зробити висновок, що проблема соціального волонтерства на сучасному етапі розвитку нашої держави усе виразніше набуває педагогічних обрисів. Її діяль-нісна зорієнтованість націлена на розв’язання наявних і наболілих соціальних негараздів, які потребують проявів швидкого реагування зі сто-рони різних соціальних спільнот (у т.ч. і студентс-тва). Будь-який проект соціального волонтерства ґрунтується на добровільному характері його ці-лецілісної організації та практичної реалізації. Передумовою для успішного звершення такого проекту є ситуативність створення успіху особис-тісного і професійного зростання на рівні різних соціальних інститутів, зокрема і освіти. Такий пропорційно-освітній баланс особистісного роз-витку актуалізує пробудження громадянської ак-тивності, заснованої на дотриманні пріоритетнос-ті ціннісних орієнтирів, гуманізму, соціальної сво-боди та доброчинності. Перспективи подальших дослідницьких пошуків вбачаємо у поглибленому науковому відрефлексуванні впливу. 
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Рисунок 3 – Психолого-педагогічна зорієнтованість соціального волонтерства у розрізі вищої школи 
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Дудка Т.Ю. Педагогический потенциал социального волонтерства студенческой молодежи в 

условиях военно-политической нестабильности Украины 
В статье обозначены прогнозируемость педагогический потенциал феномена социального волон-

терства студенческой молодежи, что актуализирует необходимость разработки действенных моде-
лей его практической реализации в условиях отечественных восточных регионов по военно-
политическая нестабильность. 

Отрефлексированно индикативнисть влияния целеустремленности вектора личностно-
профессионального развития на плоскостях социально-волонтерской деятельности, обозначенной ди-
намическими изменениями в ходе решения отдельных последствий от имеющихся общественно-
политическая проблем. 

В процессе исследовательского поиска было использовано соответствующей методологический 
инструментаций – историко-компаративный, конструктивно-генетический и историко-структурный 
методи. 

Ключевые  слова :  социальное волонтерство, студент, образование, профессиональная подго-
товка. 

 
Tetyana Dudka. Pedagogical potential of the student social volunteering activities under the condi-

tions of military and political instability in Ukraine 
The article analyzes the phenomenon of social volunteering. Having ancient roots, it is hypothetically com-

pared to the close cooperation of religious communities with representatives of different peoples of the world. 
With the impact of secularization, the phenomenon under study extrapolated to charitable organizations. This 
partially reflected the "rarity" of eternal social values – goodness, justice, charity, etc. 

The content of individual source materials where social volunteering is correlated with two national identifi-
ers – mentality and culture – is reflected, which testifies to the importance of the influence of the national compo-
nent in the formation of such social and cultural symbiosis. 

Consideration of social volunteering as a pedagogical problem become actual based on the priority tasks of 
modern education – to prepare a worthy young change that can withstand the challenges of time. In terms of gen-
eral pedagogy, the phenomenon under study is based on the awareness of volunteering as a social value, which is 
reinforced by the altruistic principles of professional orientation to fulfill priority tasks for the social community. 

The extrapolation of theoretical preparation of a modern student to the panel of professional training for the 
future life in society is often quite different. It is a consequence of the isolation of the purpose of employment from 
current social and cultural tasks. To overcome the existing educational difficulties, it is necessary to shift to more 
complex substantiations of the theoretical material. It can be done employing the formulation of such problematic 
tasks that cause the student to think, reconsider and reproduce the reconsideration to solve problematic situa-
tions. The construction of an algorithm of such theoretical situations must contain some basics of rhetoric, com-
plexity, and variability. This approach to business is especially valuable; it can be productive for the training of 
future managers at the pedagogical university. It will increase prudence in making important managerial deci-
sions. 

An extremely important condition for the practical implementation of the above-mentioned tasks will be the 
targeted personal orientation of such an algorithm of theoretical situations. The author's position is justified 
based on at least two fundamental pillars of modern social and cultural progress – the self-esteem and identity of 
personal capital for the inter-civilizational progress. The practical implementation of the planned project and its 
first sketches will highlight such areas of personal development, which are still a "raw" material, and most peda-
gogical attention (cognitive, motivational, social, emotional, etc.) should be focused on it. 

Keywords :  social volunteering, student, education, training. 
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