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Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена високою 

потребою в українському суспільстві зміцнення громадянського суспільства, 

підвищення соціальної активності громадян, зокрема, через участь у волонтерській 

діяльності. 

Для успішного соціального розвитку нашої держави наразі важливим є 

вирішення проблем забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту, 

створення умов для соціальної адаптації особистості у безпечному й сприятливому 

середовищі сім’ї, соціальному оточенні, громаді. Процеси демократизації, 

розбудова громадянського суспільства зумовлюють зміни пріоритетів соціальної 

політики, соціального виховання та діяльності соціальних інститутів, інтегруючи 

зусилля, засоби і можливості різних державних та неурядових організацій на всіх 

рівнях, в зокрема й на рівні територіальної громади, з метою проведення соціальної 

роботи з дітьми та молоддю, залучення самих суб’єктів до вирішення власних 

проблем, сприяння їхній активній участі в суспільному житті. 

На сьогодні потреби громади є доволі різноманітними і місцевій владі іноді 

бракує не лише ресурсів, а й часу реалізувати всі задуми й швидко реагувати на 

виклики й соціальні проблеми. Одним із важливих ресурсів у цьому контексті є 

використання волонтерського руху для реалізації задумів місцевої влади та 

громадських ініціатив. Саме тому, важливо звернути увагу на здобутки й уроки 

щодо розвитку волонтерського руху в Україні, як інструменту активізації людських 



ресурсів місцевих громад у важливі періоди розквіту волонтерства – кінці ХХ – 

початку ХХІ століття. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язане з науковими розробками, що проводяться на кафедрі 

педагогіки, адміністрування та соціальної роботи ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України за темою: «Підготовка 

конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (Державний 

реєстраційний номер 0117U002378). Тему дослідження затверджено Вченою радою 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 9 від 

20.12.2017 р.) і погоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології НАПН України (протокол № 4 від 25.09.2018 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у дослідженні. 

Як найбільш істотні наукові результати виконаного дисертаційного 

дослідження вважаємо за доцільне відзначити такі: вперше за результатами 

системного аналізу еволюції розвитку волонтерського руху в Україні визначено й 

теоретично обґрунтовано його основні етапи: 1991–2002 рр., 2003–2010 рр.,  

2011–2014 рр.; означено соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського 

руху: удосконалення нормативно-правового забезпечення та захисту діяльності 

волонтерських формувань; здійснення відповідного державного супроводу; 

активна участь державних установ в популяризації волонтерського руху в 

суспільстві; створення та реалізація цільових програм взаємовідносин 

волонтерських формувань з благодійниками/донорами; підвищення 

відповідальності організацій, які залучають до волонтерської діяльності; 

оптимізація взаємодії з отримувачами волонтерської допомоги; формування 

готовності особистості до волонтерської діяльності. 

Дисертанткою проаналізовано передовий світовий досвід волонтерства та 

його вплив на становлення і розвиток волонтерського руху України кінця ХХ —

початку ХХІ ст. Повністю погоджуюсь із запропонованими у тексті дисертації 

хронологічними межами, що охоплюють період другої половини ХХ — початок 



ХХІ ст. Їхнє обґрунтування цілком відповідає тим соціально-політичним 

процесам, що відбувались в нашій державі, та вплинули на розвиток 

волонтерського руху в країні. 

Дисертація Наталії Олександрівни Говорухи має науково обґрунтовану 

структуру: вступ, три розділи, висновки до розділів, загальні висновки, список 

використаних джерел і додатки. Послідовність і логіку викладу тексту дисертації 

визначено необхідністю вирішення поставлених завдань дослідження.  

Дисертаційна робота Наталії Олександрівни Говорухи виконана на високому 

професійному рівні, містить цінні наукові результати.  

У дисертаційному дослідженні Наталії Олександрівни Говорухи 

удосконалено поняттєво-категоріальний апарат дослідження на основі уточнення 

сутності понять «волонтер», «волонтерський рух».  

Особливо вважаємо за необхідне відзначити розроблені Наталією 

Олександрівною Говорухою варіативні складові волонтерської діяльності. Це 

дозволяє координаторам волонтерських програм системно підійти до організації 

волонтерської діяльності, наснажуючи програми та збагачуючи їх ресурсним 

забезпеченням.  

Також цінним для практики волонтерської діяльності є запропоновані 

авторкою переваги волонтерства для волонтерів. Виходячи з найбільш типових 

мотивів, що спонукають людей до волонтерської діяльності, Наталія 

Олександрівна Говоруха групує їх за такими класифікаційними ознаками: 

розвиток (робоча етика, самореалізація, відповідальність, робота з людьми, 

прийняття рішень, досвід, лідерство); новизна (знайомства, нові місця, інша мова, 

вміння); соціалізація (почуття своєї потрібності, нетворкінг, соціальна 

поінформованість, спілкування, друзі, позбавлення від самотності, здорова 

самооцінка); громадська активність (поліпшення ситуації, допомога іншим, 

турбота, профілактика); позитив (настрій, взаєморозуміння, атмосфера, команда, 

цікаво проведений час, спогади, нагороди та активність). Такий підхід дозволить 

збагатити арсенал методів, що можуть застосовуватися координаторами 



волонтерських програм для мотивування волонтерів та подовження строку 

волонтерування.  

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, забезпечується чіткістю окреслених кваліфікаційних 

ознак дослідження – метою, визначеними об’єктом і предметом дослідження; 

підтверджується коректністю постановки розглянутих завдань, обґрунтованістю 

вихідних положень, добором комплексу дослідницьких методів, адекватних меті та 

завданням роботи.  

Дисертація Наталії Олександрівни Говорухи виконана на належному 

науковому рівні, що підтверджує володіння здобувачкою теорією досліджуваної 

проблеми і відповідними методами наукового пошуку.  

Обґрунтовані Наталією Олександрівною Говорухою результати дослідження 

забезпечують новизну і вірогідність загальних висновків дисертації і загалом не 

викликають сумніву. 

Оформлення роботи відповідає сучасним вимогам до наукових праць такого 

рівня. Позитивне враження справляють табличні матеріали, рисунки і додатки. 

Результати дослідження пройшли достатню апробацію під час науково-

практичних конференцій різного рівня, в яких брала участь дисертантка. 

Висновки дисертації достатньо виважені, логічні, достовірні, науково 

обґрунтовані й відповідають поставленим завданням. 

Кількість та обсяг опублікованих праць переконує в належній апробації та 

впровадженні основних положень дослідження.  

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів, повнота викладу 

основних результатів дисертації в опублікованих працях. Основний зміст роботи 

висвітлено у 21 публікації, з них: 5 наукових статей у фахових наукових виданнях, 

затверджених Міністерством освіти і науки України;  

2 статті у зарубіжних наукових виданнях, 1 з яких – у періодичному науковому 

виданні іншої держави, що входить до Організації Економічного Співробітництва та 

Розвитку та/або Європейського Союзу; 3 монографії, дві власні, одна із яких — 

англійською мовою; 14 праць, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 



Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання.  

Одержані Наталією Олександрівною Говорухою результати дослідження 

мають вагоме значення для теорії й практики соціальної роботи. Основні 

теоретичні положення й висновки дисертації можуть бути використані в 

подальших історико-педагогічних дослідженнях розвитку волонтерського руху в 

Україні, а також стати основою для написання підручників, посібників, фахової 

навчально-методичної літератури, спецкурсів, підготовки навчальних програм, 

лекцій, семінарів тощо. Запропоновані у дисертаційному дослідженні авторські 

узагальнення можуть бути використані соціальними працівниками, фахівцями з 

соціальної роботи, соціальними менеджерами при розробці та упровадженні 

місцевих програм, спрямованих на розвиток волонтерських програм в громадах.   

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. Загалом 

позитивно оцінюючи наукове та практичне значення здобутих дисертанткою 

результатів дослідження, все ж вважаємо за доцільне назвати деякі дискусійні 

положення, а також висловити окремі побажання: 

1. У підрозділі 1.2. «Міжнародний досвід волонтерства кінця ХХ — початку 

ХХІ ст.» авторкою проаналізовано зарубіжний досвід розвитку 

волонтерського руху у США, Німеччині, Боснії та Герцеговині. Проте 

авторкою не обґрунтовано вибір саме цих країн для аналізу і яким чином цей 

досвід можливо адаптувати в Україні.  

2. Досліджуючи передумови розвитку волонтерського руху в Україні 

зазначених хронологічних меж (підрозділ 1.3) автор приділяє значну частину 

уваги аналізу зарубіжного досвіду. Варто було б більше уваги присвятити 

висвітленню діяльності організацій, ініціативних груп, що діяли у цей період 

на території України, підкресливши особливу роль міжнародних (Волонтери 

ООН в Україні, Волонтери Корпусу Миру США тощо) та національних 

(Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Центр волонтеріату 



«Добра воля» тощо) волонтерських організацій, що сприяли розвитку 

волонтерського руху. 

3. Робота могла б значно виграти, якби автор проаналізувала спричинені 

прийняттям Закону України «Про волонтерську діяльність» (2011 р.) 

перепони у розвитку волонтерського руху в країні. Це забезпечило б ширше 

розуміння ситуації щодо об’єднання зусиль державних і громадських 

організацій навколо адвокаційної кампанії щодо вдосконалення 

законодавства в галузі волонтерства, а також пояснило б різке зниження 

кількості офіційних волонтерів і відсутність міжнародних волонтерів на 

території України в період до внесення змін і доповнень до згаданого Закону. 

4. В цілому погоджуючись із автором щодо впливу чемпіонату Європи з 

футболу ЄВРО-2012 на розвиток волонтерства в країні, слід наголосити, що 

варто було б звернути увагу не стільки на організацію діяльності волонтерів 

УЄФА (переважна більшість з них – іноземці, яких готує ця організація), 

скільки на волонтерів приймаючих міст, які складалися з місцевого 

населення і надавали допомогу у соціальному секторі. Це для України 

перший досвід залучення й координації великих груп волонтерів.  

5. Розкриваючи тему дисертаційного дослідження неможливо обійти увагою 

характеристику цінностей, якими має володіти волонтер. Зокрема, значна 

увага в ньому приділяється християнським цінностям. На нашу думку, 

бажано було б ці питання більш розлого розкрити в одному підрозділі, дещо 

винести у додатки (наприклад, результати анкетування) і подати під 

аналітичним кутом зору. 

Зазначені побажання й зауваження не знижують теоретичної та практичної 

цінності проведеного дослідження, яке є цілісним, має незаперечну наукову 

новизну та практичне значення.  

 

 

 



 


