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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У КАНАДІ ЯК 
ПІДГОТОВКА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Утвердження нової гуманістичної парадигми освіти зумовлює зміну 

ціннісних підходів до формування особистості майбутнього фахівця. Сучасний 

соціально-економічний, політичний і духовний розвиток суспільства потребує 

становлення не лише високоосвіченого, компетентного у своїй справі фахівця, 

але, передусім, виховання соціально активної, духовно-естетичної особистості, 

здатної до самореалізації.  

Позанавчальна діяльність студентів як необхідна умова формування 

загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців виступає однією з 

підсистем навчально-виховного процесу ВНЗ. Сучасна молода людина має 

набути професійних якостей, відповідно до нових форм життя, її розум має 

бути креативним, творчо-естетичні прагнення мають стати життєво 

необхідними, а свідомість повинна стати гнучкою й адаптивною. Вміння та 

навички, яких можуть навчитися студенти в позанавчальній діяльності, такій як 

волонтерство: 

Комунікабельність і вміння знаходити спільну мову з людьми –  

 Здатність зрозуміло і чітко висловитися як у письмовій, так і в усній 

формі; 

 Вміння слухати та прислухатися до інших;  

 Діяти згідно вказівки, залежно від завдання; 

Додаткові вміння: (співпереживати і співчувати; створювати спільноти 

однодумців і взаємодіяти з ними; вміння домагатися свого та бути впевненим у 

своїх твердженнях; вміння обмінюватися інформацією) [1]; 

Організаторські вміння –  

 бути організованим та послідовним у своїх діях; 

 вміти зорганізувати роботу так, щоб укластися у зазначений термін 

і досягти визначених цілей;  



 здійснювати безперервний моніторинг усього процесу, щоб 

упевнитися у доцільності використання свого плану і можливості 

до крайнього терміну все встигнути;  

 бути в змозі опановувати себе у стресових ситуаціях; 

Додаткові вміння: (вміння правильно, відповідно до обмежень у часі 

спланувати роботу і обрати пріоритети; бути винахідливим; чітко визначати 

цілі, розробити концепцію плану та знайти шляхи їх досягнення; вміння 

збирати, аналізувати та систематизувати інформацію; здатність правильно 

розподіляти свій час) [1]. 

 
Технічні або офісні навички –  вміти опрацьовувати великі об’єми 

інформації, застосовувати математичні навики, щоб обґрунтувати свою точку 

зору, або щось спростувати [1]; 



Додаткові вміння: (проводити обрахунки, включаючи укладання бюджету та 

управління фінансами; вирішувати задачі; укладати та правильно трактувати 

таблиці та діаграми; давати оцінку; робити прогнози). 

Доповнюючи все вище сказане, можна зробити висновок, що волонтери 

розвивають значно більше практичних знань та умінь, що можуть стати в нагоді 

при працевлаштуванню, а саме: 

вміння знаходити вирішення проблеми –  

 поділ проблеми на маленькі (ключові) завдання чи шляхи вирішення; 

пошук рішень; 

 застосування знань з різних галузей науки на практиці, у вирішенні 

поставлених завдань; 

додаткові вміння: (розвиток творчого, креативного та логічного 

мислення; вміння вирішувати проблеми колективно, використовуючи 

різноманітні стратегії; знаходити можливі шляхи вирішення проблем, що не є 

очевидними для інших) [2]; 

залучення власної ініціативи та умотивованості –  

 вміння презентувати власні ідеї, які можна втілити в 

реальність; 

 можливість продемонструвати власний стимул і бажання 

працювати; 

додаткові вміння: (мати на все свою думку, відстоювати свої особисті 

інтереси; вміння об’єктивно оцінити свій власний виступ; брати на себе 

відповідальність; розвивати світогляд; втілювати свої ідеї у життя; брати 

ініціативу у свої руки і приймати рішення). 

вміння працювати у команді – вміння спрацьовуватися з людьми, 

незалежно від їх характеру, манери поведінки, походження, соціального 

статусу; працювати разом задля досягнення спільної мети або ж виконання 

завдання.  

додаткові уміння: (вміння працювати як індивідуально, так і в команді; 

здатність правильно розподілити завдання; визначати можливості всіх членів 



команди (розуміти хто на що здатен); узгоджувати та координувати завдання з 

іншими; використовувати техніку «мозковий штурм»). 

вміння швидко вчитися й адаптуватися–  

 братись до роботи з ентузіазмом 

 знаходити способи вчитися на власних помилках  

додаткові вміння: (вміння адаптовуватися до нових ситуацій; мати 

ентузіазм до безперервного навчання; бути відкритим до нових ідей та технік; 

бути готовим інвестувати свій час і не шкодувати свої зусилля в опануванні 

нових вмінь) [2]; 

вміння переконувати –  

 здатність поставити себе на місце інших людей, щоб зрозуміти їх 

відчуття  

 спокійно, зрозуміло і чітко висловити свої потреби, задля досягнення 

позитивного результату 

додаткові вміння: (домовлятися; шукати аргументи; вести дискусії; 

ефективно переконувати; користуватися критеріями оцінювання); 

толерантність по відношенню до інших –  

 бути тактовним у відношенні до людей інших 

національностей, віросповідань, з різною культурою й традиціями 

 розуміти потреби інших людей та бути уважним до них 

Додаткові вміння: (співпраця з людьми, незалежно від віку, статі, раси, 

релігії чи політичних переконань; повага до культур інших країн). 
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