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ВИСНОВОК

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, (м. Київ) про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Говорухи 
Наталії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 
011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему 
«Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець 
XX -  початок XXI ст.)», затвердженої на засіданні Вченої ради ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» протоколом № 12 від 23.12.2020 року за 
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»,

ВИТЯГ
з протоколу № 7 /2021 наукового фахового семінару кафедри педагогіки, 
адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
від 05 січня 2021 року.

Присутні на засіданні науково-педагогічні працівники кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти:

Сіданіч І. Л. -  завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри,

Тимошко Г. М. -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, 
Гладуш В. А. -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, 
Приходькіна Н. О. -  кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри,
Махиня Т. А. -  кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри, 
Рожнова Т. Є. -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, 
Висоцька А. М. -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, доцент кафедри,
Дубовський С. О. -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, 
Грищук Д. Г. -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри,
Юрченко О. П. -  методист кафедри, секретар засідання.



 

Рецензенти дисертаційного дослідження: 

Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувачка 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

 

Слухали: 

Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Говорухи Наталії 

Олександрівни за матеріалами дисертаційного дослідження на тему 

“Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець 

ХХ – початок ХХІ ст.)» на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Тема дисертаційної роботи Говорухи Наталії Олександрівни була 

затверджена вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України протоколом № 9 від 20 грудня 2017 року.  

Науковий керівник – Приходькіна Наталія Олексіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти. 

Дисертантка обґрунтувала актуальність обраної теми, визначила мету, 

завдання, методологію, охарактеризувала об’єкт та предмет дослідження, 

виклала основні наукові положення та висновки, що виносяться на захист, 

вказала науково-практичну значущість роботи, зазначила про впровадження 

результатів дослідження. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що у 

ньому вперше теоретично обґрунтовано ґенезис волонтерського руху в Україні 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., який до цього часу не був предметом 

спеціального дослідження, в ретроспективі (1991 – 2014 рр.); за результатами 

системного аналізу еволюції розвитку волонтерського руху в Україні як 

соціально-педагогічного феномену визначено та обґрунтовано його основні 

етапи: 1991 – 2002 рр., 2003 – 2010 рр., 2011 – 2014 рр., визначено 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; удосконалено поняттєво-категоріальний апарат дослідження на 

основі уточнення сутності понять «волонтер», «волонтерський рух», 

проаналізовано нормативно-правову базу розвитку волонтерського руху 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., проаналізовано міжнародний досвід 



волонтерської діяльності; набули подальшого розвитку наукові підходи щодо 

розширення й поглиблення змісту, форм і методів розвитку волонтерського 

руху в Україні на сучасному етапі, окреслено перспективи розвитку 

волонтерського руху в Україні в результаті вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду.  

Доповідачка підкреслила практичне значення роботи у тому, що 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.  

На основі врахування міждисциплінарності проблематики розвитку 

волонтерського руху, а також різних методологічних підходів (представлених 

у рамках методології історії педагогіки, соціології, філософії, історії, 

психології тощо).  

Дисертанткою визначені документальні та масові джерела, а також 

наукову літературу з проблеми дослідження. Засвідчено наявність пласту 

полідисциплінарних знань питання у світовій науці завдяки численним 

соціологічним, педагогічним, психологічним, геронтологічним, правознавчим, 

філософським, політологічним, медичним та економічним дослідженням 

волонтерської діяльності. Розкрито основні аспекти розвитку волонтерського 

руху, проаналізовано поняттєво-категоріальний апарат дослідження. Бачення 

сутності феномену волонтерства, сформоване у вітчизняній науковій 

спадщині, дозволило розкрити основні одиниці поняттєво-термінологічного 

апарату волонтерської діяльності, зокрема, «волонтер», «волонтерська 

діяльність», «волонтерство», «волонтерські послуги», «волонтерський рух». 

Волонтер — це особа, яка під час своєї добровільної безоплатної діяльності 

систематично бере участь у вирішенні певних проблем, допомагає іншим, 

надаючи комплекс послуг (волонтерські послуги) без оплати за свої дії, 

добровільно, з метою поліпшення ситуації (як окремих осіб, так і соціальних 

груп (клієнтів)), визначеної ним самим або групою осіб (волонтерською 

групою) чи організацією, яка його залучила, для підвищення якості життя в 

межах територіальної громади або країни загалом. Волонтерський рух — 

поступовий розвиток, поширення волонтерської діяльності, постійні в ній 

зміни, її вплив на вирішення проблем. 

З’ясовано, що наявність цінностей стимулює в індивідуумів бажання 

брати участь у волонтерських процесах і, навпаки, – залученість до 

волонтерства зумовлює формування нових або поглиблення вже наявних 

цінностей. 

Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку волонтерського руху та 

виявлено можливості його використання в Україні. Вивчено досвід роботи 

всесвітніх організацій, які залучають волонтерів, зокрема, Міжнародного 

Червоного Хреста, «Ротарі Інтернешнл» («Rotary International»), Міжнародної 

асоціації молодих ліг («Kiwanis International»), «Армії Спасіння», 

Міжнародної асоціації юніорських ліг (Association of Junior Leagues 



International) і Міжнародного клубу «Лайонс» («Lions Clubs International»), 

«Корпусу Миру» («Peace Corps»), Міжнародної волонтерської служби 

(International Voluntary Service), «Карітас» та ін.  

Простежено можливість вирішення проблем незахищених або 

постраждалих верств населення на прикладах функціонування НДО «Srce 

puno osmijeha» в Боснії і Герцеговині, «Family Worldwide Mission» на 

Філіпінах та міжнародних НУО в Україні: італійської «Sempreverde» та 

німецької «Care in Action», а також особливості залучення, навчання та 

мотивації волонтерів. Відзначено, що завдяки їхній діяльності відбулося 

удосконалення волонтерського руху в Україні. Виявлено, що такий досвід 

можливо і потрібно переймати й використовувати. 

Здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку волонтерського руху в 

Україні. Визначено, що історико-теоретичні основи формування, становлення 

та розвитку волонтерства досліджено багатьма зарубіжними та українськими 

вченими. На основі ретроспективного аналізу окресленої проблеми 

відокремлено та обґрунтовано етапи еволюції волонтерського руху.  

1991-2002 рр. дисертанткою визначено як перший етап формування 

волонтерського руху в незалежній Україні. Виявлено, що держава має історію 

розвитку доброчинності, але як явище українське волонтерство з’являється в 

90-х рр. ХХ ст. Цьому сприяла поява в країні міжнародних організацій, серед 

яких переважали представники різних деномінацій та церковних об’єднань, 

завдяки яким, за прикладом місіонерів-християн і служителів, українці почали 

активно брати участь у волонтерській діяльності. З’ясовано, що підтримка 

державних органів управління, зокрема, поява державних документів 

(Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) (1994), 

Концепція національного виховання (1994), Національна програма «Діти 

України» (1996), регіональна програма «Ініціативи по роботі на добровільних 

засадах» України серед інших країн Центральної та Східної Європи і кількох 

країн Азії (1998), розпорядження Президента України «Про організацію 

проведення в Україні Міжнародного року волонтерів» (2001) та ін.) вплинула 

на розвиток волонтерського руху в Україні. 

Визначено, що другий етап – 2003-2010 рр. – становлення волонтерського 

руху в Україні. Офіційно в Україні волонтерська діяльність визнана в грудні 

2003 р., оскільки було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання 

соціальних послуг». Доведено, що поступово була розвинена мережа 

державних центрів ССМ, яким за браком професійних кадрів до соціальної 

роботи потрібно було залучати соціально активних добровольців для надання 

допомоги особам, котрі перебувають у складних життєвих обставинах, 

потребують сторонньої допомоги. Також при закладах освіти були створені 

студентські волонтерські групи. Обґрунтовано, що з утворенням громадських 

організацій розширилися напрями волонтерської діяльності. 

Удосконалення розвитку волонтерського руху відбувається на третьому 

етапі – у 2010-2014 рр. Один із шляхів трансформації групи людей у 

неформальне об’єднання на основі спільних інтересів простежено на прикладі 



англомовного мотиваційного клубу в американській бібліотеці університету 

імені В. Каразіна м. Харкова «Window on America» та за тісної взаємодії з 

волонтерською НУО «Сім’я», охарактеризовано поступове перетворення такої 

групи постійних відвідувачів у волонтерське формування. Доведено, що 

розвиток українського волонтерського руху переходить на інший рівень, 

набуває нових іміджу і статусу у зв’язку з проведенням в Україні чемпіонату 

Європи з футболу влітку 2012 р.  

Волонтерство – це яскраво виражений спосіб самореалізації, соціалізації, 

а також можливість залучення та занурення в соціально корисну діяльність. 

Молодь найбільше залучена до волонтерської діяльності, але волонтерами 

можуть бути всі охочі. 

Внаслідок Революції гідності та військових дій на Сході України, 

починаючи з 2014 р., внесок волонтерів, важливість і затребуваність 

волонтерської праці стали очевидними. За підтримки громадянських 

об’єднань та державних організацій волонтерська діяльність охоплює дедалі 

більше сфер діяльності, еволюціонує і набуває помітної масштабності. 

Доведено, що для розкриття проблеми дослідження найсуттєвіше 

значення мають гуманістичний, культурологічний, ціннісний та соціально-

педагогічний підходи, значення яких зумовлено змістом і специфікою 

соціалізаційних та формувальних процесів волонтерства як явища. 

Авторкою визначені соціально-педагогічні умови розвитку 

волонтерського руху в Україні, зокрема: 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. 

Простежено практичні аспекти підготовки волонтерів для проведення 

волонтерського проекту на прикладі БФ «Возлюби» (літні табори для підлітків 

з внутрішньо переміщених сімей), у взаємодії з Біблійним інститутом. 

Доведено важливість заохочення та виховання волонтерів.  

Підкреслено, що волонтерська діяльність приносить помітну користь усім 

сторонам, які беруть участь у цьому процесі, зокрема, і волонтеру, в таких 

напрямах як: 1. розвиток особистості, 2. новизна, 3. соціалізація, 4. 

позитивний вплив та 5. громадська активність. Він отримує можливість 

відчути себе а) потрібним, б) поліпшити ситуацію, в) взяти участь у вирішенні 

будь-якої проблеми, г) сформувати зв’язки на майбутнє, ґ) навчитися новому, 

д) провести час цікаво, е) спробувати себе в новій ролі, є) побувати в новому 

місці, ж) позбавитися самотності тощо. 

Дисертанткою визначено п’ятнадцять типів волонтерської діяльності: 

міжнародне; екологічне; медичне; соціальне; корпоративне; віртуальне; 

волонтерство в освіті; волонтерство в надзвичайних ситуаціях; волонтерство в 



боротьбі за права людини; волонтерство «за вірою», волонтерство на основі 

переконань; волонтерство у межах територіальної громади; волонтерство на 

спортивних заходах; волонтерство для розвитку культури; волонтерство на 

основі навичок; волонтерство у політиці. На думку авторки, усі ці типи 

волонтерства в Україні потребують подальшого розвитку та структуризації.  

Виявлено прогресивні ідеї досвіду волонтерської діяльності та 

опрацьовано підходи щодо їх використання для подальшого розвитку 

волонтерського руху в Україні, з’ясовано перспективи його розвитку. 

Дисертанткою було надано рекомендації щодо подальшої експансії 

волонтерства в Україні, перспектив його розвитку: посилити взаємодію 

державних установ, закладів освіти, соціальних працівників та волонтерів 

різних НУО, піднімати престиж сімейних та сенсожиттєвих цінностей, 

використовувати зарубіжний досвід розвитку волонтерського руху, сприяти 

створенню і функціонуванню волонтерських організацій, заохочувати 

здобувачів освіти до участі у волонтерських організаціях та проектах 

(наприклад, враховувати мінімальну кількість волонтерських годин перед 

вступом до магістратури; виділяти державне фінансування для волонтерських 

проектів; враховувати волонтерський досвід під час працевлаштування тощо).  

Структура та обсяг роботи зумовлені метою та логікою дослідження. 

робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, списку використаних 

джерел та додатків. 

Питання до здобувачки: 

1. Сіданіч І. Л. – завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри. 

Питання 1: Шановна Наталіє Олександрівно, в роботі Вами зазначено 

кілька підходів, значення яких зумовлено специфікою формування 

волонтерського процесу, як явища. Перерахуйте їх, будь ласка.  

Питання 2: Охарактеризуйте основні соціально-педагогічні умови 

розвитку волонтерського руху в Україні. 

Відповідь на перше питання: Дякую за запитання. На нашу думку для 

розкриття проблеми дослідження найсуттєвіше значення мають 

гуманістичний, культурологічний, ціннісний та соціально-педагогічний 

підходи, значення яких зумовлено змістом і специфікою соціалізаційних та 

формувальних процесів волонтерства як явища. 

Волонтерство не можливе без гуманності. Воно базується на вірі в 

людину, в першу чергу, у позитивність її намірів, на прагненні людини жити в 

доброму, гуманному світі. Вважається, що дитина народжується вільною, і ця 

споконвічна свобода дитини, а пізніше дорослої людини - абсолютна 

самоцінність. Все це лежить в основі гуманістичного підходу.  

У дослідженнях проблем педагогічної освіти окреме місце займає 

культурологічний підхід, який являє собою сукупність теоретико- 

методологічних положень й організаційно-педагогічних заходів, спрямованих 

на забезпечення умов для оволодіння майбутнім вихователем, чи будь яким 

працівником освітньо-виховної сфери, змістом педагогічної культури  



Зарубіжні вчені, наприклад К. Гренова, А. Ліснік, П. Мазур 

виокремлюють антропологічний та аксіологічний підходи в руслі виховання 

духовно-моральних (християнських) цінностей у дітей і молоді. Вчені 

акцентують на проблемах розвитку особистості, формуванні в неї почуття 

відповідальності та усвідомлення свободи вибору. 

Важливим компонентом волонтерства високий рівень соціалізації, 

взаємодії особистості та соціуму, потенціалу соціуму, набуття соціального 

досвіду. Відбувається процес соціального виховання, соціального навчання, 

соціального розвитку. Підвищується рівень соціальної активності, 

вдосконалюється методи соціальної діяльності. Це все входить до соціально 

педагогічного підходу, який, як і будь-який інший, безумовно, реалізується в 

волонтерської діяльності, тому з цієї точки зору його рахуємо складовою 

діяльнісного підходу.  

У нашому дослідженні застосований і ціннісний підхід. Очевидно, що 

виховні цінності як категорія мають складну внутрішню структуру. Це 

обумовлено, перш за все, багатозначністю самого поняття "цінність" у 

філософії, соціології, психології, етиці, педагогіці. По-друге, – механізмом 

вибору і реалізації ціннісних пріоритетів як окремою людиною, так і всім 

суспільством. Безсумнівно, формування чи поглиблення сенсожиттєвих 

цінностей, а серед них і духовно-моральних, відбувається при участі 

особистості в волонтерських заходах. Тому цій підхід можна розглядати як 

переважаючий. 

Відповідь на друге питання: У результаті аналізу широкого спектру 

наукової літератури з проблеми дослідження, матеріалів з історії педагогіки, 

соціології, філософії, історії, психології тощо, документальних та масових 

джерел, а також враховуючи особистий досвід багатьох волонтерських 

проектів, в нашому дисертаційному дослідженні з’ясовано, що основними 

соціально-педагогічними умовами розвитку волонтерського руху в Україні 

будуть такі: 1) формування готовності особистості до активної волонтерської 

діяльності; 2) взаємодія з отримувачами волонтерської допомоги для 

поліпшення результатів наданої допомоги; 3) здійснення відповідного 

державного супроводу: активна участь державних установ у популяризації 

волонтерського руху в суспільстві; удосконалення нормативно-правового 

забезпечення та захисту діяльності волонтерських формувань; участь уряду в 

процесі підготовки громадян до волонтерської діяльності; 4) підвищення 

відповідальності та високий рівень компетентності сторони, яка залучає; 

уміння забезпечити високий рівень міжособистісних відносин; правова, 

громадянська та політична освіченість учасників, наявність у них високих 

моральності та культурності; 5) цільова програма взаємовідносин 

волонтерських формувань з благодійниками / донорами, розвиток умінь 

планування, презентації програм та звітності волонтерської діяльності. 

2. Тимошко Г. М. – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти. 



Питання 1: Наталіє Олександрівно, робота Ваша актуальна, вчасна, 

мотивує до діяльності, яку Ви висвітлюєте. Скажіть, будь ласка, яким чином 

цінність милосердя є мотивацією в процесі розвитку волонтерського руху? 

Питання 2: Вами детально вивчений досвід волонтерської діяльності за 

кордоном. На Вашу думку, що потрібно взяти на озброєння нашим 

співвітчизникам стосовно розвитку волонтерського руху, ураховуючи 

організацію вітчизняних структур та волонтерських об`єднань, окрім 

законодавчої та фінансової складових цієї діяльності, щоб активізувати 

волонтерство в Україні? 

Відповідь на перше питання: Дякую за запитання. Робити добро 

(доброчесність) та допомагати іншим (милосердя) необхідно для поліпшення 

світу, що є головною метою волонтерської діяльності. Такі якості людини і є 

основними цінностями, найголовнішою ознакою й «наріжним каменем». Саме 

цінності, особистісні або суспільства, в тому числі, але зокрема, християнські, 

зумовлюють і мотивують індивідуума допомогати іншим, турбуватися та 

піклуватися неспроможними, брати участь у волонтерських проектах та 

заходах, ставати членами волонтерських формувань та організацій, 

сподвижниками, активістами, захисниками та волонтерами. 

Більшість волонтерських угрупувань виникає стихійно та бере участь в 

одноразових акціях, що є доказом потреби людини проявити доброту, змінити 

ситуацію на краще. В основі цього і лежить милосердя, яке закладено основою 

християнського вчення, яке прийшло на зміну справедливому, але жорсткого 

закону "зуб за зуб". Воно змушує людей не тільки задуматися, але мотивує до 

дії. Культивувати такі цінності, як милосердя, гуманне ставлення до інших, 

допомога слабким необхідно і в родині, і в закладах виховання та освіти, та 

обов'язково у суспільстві.  

Відповідь на друге питання: На основі вивченого матеріалу та власного 

практичного волонтерського досвіду для активізації волонтерства в Україні 

ми пропонуємо такі рекомендації:  

1) долучити до розвитку волонтерства профільні міністерства — 

Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів, 

Міністерство освіти і науки, МОЗ, Міністерство в справах сім’ї, молоді і 

спорту, Міністерство культури, МВС, Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, створити 

державну агенцію сприяння розвитку волонтерської діяльності;  

2) розробити та впроваджувати програми боротьби із «чорним» 

волонтерством;  

3) Уряду та НУО не підтримувати розвиток бізнесу, який згубно впливає 

на здоров’я громадян або ставить під сумнів духовно-моральні цінності 

населення, особливо підлітків та молоді, і навпаки, сприяти розвитку фірм та 

компаній, які утверджують гідність (наприклад, пропонують активний 

сімейний відпочинок), а також розвивати престиж корпоративного 

волонтерства;  

4) закладам освіти, соціальним працівникам та волонтерам різних НУО 

сприяти підвищенню обізнаності й профілактиці появи або поглиблення 



серйозних суспільних проблем (торгівля людьми, залучення до участі у 

створенні порнографії або проституції обманним шляхом, поширення 

наркоманії, спокушання малолітніх тощо);  

5) Митцям та керівникам художніх колективів активніше привертати 

увагу до розвитку й пропаганди «прекрасного, доброго, вічного», зокрема і з 

залученням волонтерів, звертатися за виділенням державного фінансування, а 

також міжнародних грантів, організовувати концерти, огляди, фестивалі, 

конкурси різних масштабу і рівня. Особливо гостро такого стимулювання 

потребують діти та підлітки у віддаленій від великих міст місцевості; 

Забезпечити соціально-педагогічний супровід волонтерства в закладах освіти, 

прискорити реформування системи освіти, сприяти ініціативі НУШ, що 

передбачає: 1) підвищення заробітної плати викладачів та вчителів усіх 

категорій, 2) поліпшення умов їхньої праці; важливі також 3) проведення 

зустрічей з іноземними колегами, відвідування освітніх закладів та заходів 

(враховуючи і волонтерські) за кордоном, 4) запозичення досвіду 

забезпечення ЗО відповідним обладнанням та наочними посібниками; 5) 

заохочення розвитку альтернативних форм освіти (індивідуальна, сімейна, 

домашня, дистанційна, безперервна); 6) активне заохочення та нагородження 

волонтерства в освіті тощо; 

6) Сприяти співпраці державних закладів з релігійними організаціями 

різних конфесій та їхніми волонтерськими формуваннями. Ми вважаємо, що 

неможливо переоцінити роль духовних лідерів і просто «віруючих» та їхній 

вплив на духовну атмосферу, моральний стан будь-якої групи людей, а також, 

як результат, на стан справ. Їхнє бажання послідовництва Христу мотивує їх 

проводити безкоштовні заняття в «недільних школах», заняття з іноземних 

мов, прикладної творчості, спортивні змагання, літні табори, сімейні дні, 

консультування, пояснювальні бесіди на соціальні, духовні, моральні теми, 

молодіжні клуби за інтересами, соціальну реабілітацію для сиріт, патронат, 

наставництво, ремонт приміщень, екологічні суботники тощо. Ініціатива 

системи наставництва, а також заслуга появи цього терміну в законодавстві 

України належить саме їм. 

7) Існує багато можливостей і способів впливу на становлення й 

виховання характеру, особистості та її духовно-моральних цінностей, але 

якщо сім’я, а ще точніше саме батько й мати не будуть постійно, вдумливо і 

цілеспрямовано займатися вихованням своїх дітей, всі означені вище засоби 

не матимуть належного ефекту. У сім’ї, в ранньому дитинстві закладаються 

базові основи. Усі наступні події або розвивають, або корегують, або додають 

до закладеного батьками тощо. 

3. Рожнова Т. Є. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти.  

Питання: Шановна Наталіє Олександрівно, Ваше дослідження цікаве і 

достатньо актуальне. Вами пророблена чимала робота. Скажіть, будь ласка, як 

у Вашій роботі висвітлено історіографічний аспект дослідження?  

Відповідь: Пояснення передумов зародження волонтерського руху в світі,  

від витоків,  міжнародний досвід декількох століть, приклади волонтерства в 



країнах, що лідирують в цьому секторі, пізніше діяльність чернечих орденів та 

козацька доброчинність і є частиною пояснення як формувався волонтерський 

рух, що вплинуло на розвиток доброчинності в Україні, як це знання та досвід 

впливають на створення і виконання соціально-педагогічних умов для 

розвитку волонтерства в ретроспективі та в сучасності. Вивчено устави, 

історичні та архівні документи. В роботі розглянуто, що таке умови взагалі, 

розкрито окремо педагогічні умови, і також соціальні умови, їх організаційні, 

філософські, психологічні, емоційні сторони, а також їх особливості в 

організації, в групі і особистісні; розуміння їх важливості і впровадження на 

практиці в різні етапи життя незалежної України. 

Нами було проаналізовано низку документів, державних, законодавчих, 

історичних тощо. Наприклад, Загальна декларація волонтерів (1990 року), її 

версія 2001 року, та сучасний варіант. Проаналізовано Закони України, які 

стосуються волонтерської діяльності, або впливають на розвиток 

волонтерського руху, другі документи, наприклад, постанову Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про волонтерську 

діяльність у сфері надання соціальних послуг», розпорядження Президента 

України «Про організацію проведення в Україні Міжнародного року 

волонтерів» (2001). Помітим, що це розпорядження було досить запізнілим, 

прийнято тільки у березні 2001 року, в протилежність від того, що Генеральна 

Асамблея Організації Об'єднаних Націй для висвітлення волонтерської 

діяльності у всьому світі та заохотити більше людей приєднатися до них, 

проголосила 2001 рік Міжнародним роком волонтерів ще у 1997 році. У рік 

волонтера в Україні було зроблено немало, але недостатньо, та набагато 

менше, ніж в Європі. 

При визначенні хронологічних рамок етапів розвитку волонтерського 

руху враховувалися такі критерії: а) наявність і відповідність законодавчої 

бази в сфері волонтерства, політичні явища та процеси, починаючи з 

отримання нашою державою незалежності, суспільні, соціальні, культурні, 

спортивні, релігійні події і зміни в нашій державі, пізніше поява та розвиток в 

Україні міжнародних організацій, які залучають волонтерів, підвищення 

громадської активності населення, а також поява так званих волонтерських 

загонів при закладах вищої освіти. Враховувалися також події, які відбувалися 

в волонтерському секторі в світі і в Європі, і докорінно вплинули на розвиток 

волонтерського руху в Україні. Наприклад, у 2000 році в Європі, 2001 рік був 

оголошений роком волонтерства. У нашій країні він теж був відзначений, але 

на жаль, офіційний документ про це, розпорядження Президента України, 

з’являється тільки навесні 2001 року, більше ніж через три роки з того 

моменту, як про те заговорили в Європі. Відповідно до цього, 2011 рік, 

десятиліття року волонтера, був широко відзначений різними заходами в 

Україні, як і за кордоном, до того ж активним ходом повсюдно йшла 

підготовка волонтерів до проведення чемпіонату УЄФА. Ця подія вплинула і 

на статус волонтерів, і на імідж волонтерства в нашій країні, і на його 

сприйняття нашими громадянами, особливо молоддю та урядовими 

організаціями. 



Базові підстави осмислення феномена волонтерства та зародження 

теоретичного підґрунтя природи волонтерства можна знайти в ідеях 

альтруїзму і гуманізму античності, а також в релігійних християнських 

цінностях. На слайдах презентації було також представлено перелік авторів, 

які працювали над різними проблемами волонтерства, спектрів 

благодійництва і доброчинності, а в роботі є опис зробленого нами аналізу 

дисертаційних досліджень, які розглядають різні аспекти волонтерської 

діяльності, наприклад, педагогічний та виховальний, законодавчий, 

економічний тощо. 

Також згадані деякі документи про доброчинну діяльність монастирів, 

чернечих орденів та уривки з їх статутів, тощо. 

Нами було відвідано декілька архівів, наприклад, архів ХНУ Каразіна, та 

міський архів Харкова. Факти про діяльність міською ради у сфері залучення 

волонтерів до співпраці отримано саме там. В той період, коли поширювалася 

діяльність ЦССМ у Харкові, міська рада зініціювала та провела декілька 

культурних та спортивних заходів масштабів міста та області. Наприклад, у 

2004 році з ініціативи Харківського міського управління праці та соціального 

захисту населення були проведені ювілейні свята до дня міста. С. Горбунова-

Рубан, начальниця управління праці та соціального захисту населення 

виконкому Харківської міськради, повідомила, що близько 500 волонтерів, в 

більшості своїй, студентська молодь, взяли участь в організації та проведенні 

торжеств. У їх числі було приблизно 50 волонтерів Товариства Червоного 

Хреста, які змогли надати харків'янам першу медичну допомогу. Всі 

волонтери були одягнені в футболки та бейсболки з ювілейною символікою. 

Вони стежили за чистотою і порядком в місті, допомагали літнім людям, 

супроводжували неспроможних, тощо.  

4. Махиня Т. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти.  

Питання 1: Наталіє Олександрівно, зазначте, будь ласка, особливості 

волонтерського руху в Україні в порівнянні із світовим досвідом? 

Відповідь на перше питання: Дякую за запитання. Нами було 

розглянуто особливості та напрями розвитку волонтерства у США, Британії, 

Німеччині, Боснії та Герцеговині, Філіпінах та ін. У багатьох волонтерських 

проектах ми брали участь особисто, як на території України, так і за її 

межами. Зростання соціальної значущості волонтерства обумовлено, перш за 

все, його морально-етичною цінністю, що визнається і декларується на 

вищому урядовому рівні.  

На жаль, спостерігається відчутне відставання в розвитку волонтерства. 

Наприклад, відмінність української ментальності, в якій допомога не є 

загальноприйнятим добровільним обов'язком. Прийом волонтерів на території 

різних (наприклад, дитячих) закладів і організацій не завжди розглядається їх 

працівниками як позитивна подія, але часто як незручність або трата часу. 

Волонтерська діяльність різноманітна, має неоднакову спрямованість, різні 

типи волонтерства мають свої особливості. Наприклад, людина, яка допомагає 



у хоспісі, робить важку та відповідальну роботу, і повинна мати розуміння 

специфіки такої діяльності, що абсолютно не схожа на особливості роботи з 

маленькими дітьми, наприклад, допомога девіантним підліткам чи залежним 

має також свої характерні риси. Тому потрібна відповідна підготовка: 

семінари, тренінги, практичні заняття. Існує велика кількість різноманітних 

волонтерських груп і організацій, які приділяють увагу різним проблемам. 

Коли людина незалежно від походження, раси, статі, віку, національності, 

віросповідання, соціального статусу, бере участь у волонтерської діяльності, у 

будь якому форматі, впливає на її формування та виховання як особистості. 

Педагогічно спрямоване волонтерство може стати інструментом і механізмом 

розвитку особистості, впливати на соціалізацію людини та її духовне 

становлення.  

Волонтери розуміють, що те, що вони отримують з досвіду, є значно 

вагомішим, ніж запис у резюме – це допомога людям, цілій громаді, взагалі, 

країні, а також самому собі. Волонтерство може бути дуже корисним, існують 

різноманітні можливості для волонтерів. Тому, на нашу думку, потрібно: 1) 

проводити навчання та тренінги щодо розвитку навичок волонтерської 

діяльності на різних рівнях для громадян і організацій, а також просвітницькі 

та ознайомчі заходи про можливості і користь волонтерства, написання й 

отримання міжнародних грантів, організацію та проведення волонтерських 

акцій; 2) за ініціативи уряду ЗМІ мають впливати на престижність професій 

учителя, вихователя, викладача, а також наставників, опікунів, патронів та, як 

центральної фігури нашого дослідження, волонтера, на підвищення їхніх 

престижності та авторитету; 3) сприяти створенню і функціонуванню 

волонтерських організацій (юнітів) у ЗВО, враховувати наявність 

волонтерського досвіду, а, можливо, навіть запровадити наявність сертифікату 

про волонтерську дяльність для абітурієнтів, які вступають до магістратури; 

заохочувати здобувачів освіти до волонтерської діяльності; виділяти окреме 

державне фінансування для студентських волонтерських проектів; 

враховувати волонтерський досвід під час працевлаштування тощо. 

Махиня Т. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти.  

Питання 2: Нам відомо, що є міжнародний досвід щодо наявності 

сертифікату про волонтерську дяльність для абітурієнтів, які вступають до 

магістратури, і Ви аналізуєте це у своїй роботі. Що б Ви рекомендували, на 

перспективу, під час вступу на які спеціальності це можна було би впровадити 

в Україні? 

Відповідь на друге питання: У нашому дослідженні є пояснення та 

схематична ілюстрація різних переваг волонтерства. До списку набутих 

навичок можна віднести самодисципліну, дозвілля, вміння працювати з 

людьми, проводити переговори і домовлятися, соціальну обізнаність тощо. 

Участь у волонтерській діяльності вигідна і корисна волонтерам з різних 

причин. В першу чергу, волонтерство дає чималий досвід в різних життєвих 

сферах, підвищує навички соціалізації, формує цінності, підвищує мораль, 

навчає практичним навичкам і вмінням.  



Переваги від участі у волонтерській діяльності можна умовно поділити на 

кілька секторів. Одним з аспектів означимо те, що пов’язано з набуттям 

нового досвіду або навичок, та визначисо як новизну: а) знайомства з новими 

людьми; б) навчання новим вмінням; в) відвідування нових місць; г) 

спілкування іншою мовою. Надзвичайно важлива соціалізація: а) відчуття 

своєї потрібності; б) соціальна поінформованість; в) спілкування; г) 

позбавлення від самотності; ґ) знаходження друзів; д) створення нетворкінгу; 

е) формування здорової самооцінки. Важливі оточення і його позитивний 

вплив: а) команда; б) взаєморозуміння; в) атмосфера; г) настрій; ґ) цікаво 

проведений час; д) нагороди за активність; е) спогади. Також потрібно 

відзначити підвищення громадської активності, яка мотивує: а) турботу; б) 

допомогу іншим; сприяє: в) поліпшенню ситуації; г) вирішенню проблем; ґ) 

профілактиці негативних явищ. Волонтерство також стимулює особистісний 

розвиток, особливо такі якості чи компетентності: а) робота з людьми; б) 

прийняття рішень; в) відповідальність; г) самореалізація; ґ) робоча етика; д) 

лідерство; е) досвід тощо. 

5. Висоцька А. М. – кандидат педагогчних наук, старший науковий 

співробітник, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної 

освіти. 

Питання 1: Наталіє Олександрівно, дякую Вам за прекрасну роботу, як 

дослідника, а також учасника волонтерської діяльності. Скажіть, будь ласка, 

якщо волонтерська діяльність є добровільною та за особистісним 

покликанням, як виконується зазначена Вами умова формування готовності 

волонтера до волонтерської діяльності? 

Питання 2. Яким чином визначені соціально-педагогічні умови 

впливають на розвиток волонтерського руху? Чи розкрито в роботі, 

наприклад, в рекомендаціях те, що стосується реалізації цих умов? Як 

реалізувати підвищення відповідальності сторони, яка залучає волонтерів, та 

удосконалити компетентність членів організації, яка працює з волонтерами? 

Відповідь на перше питання: Дякую за запитання. Волонтерська 

діяльність дуже різноманітна. Розділ 3.2 нашого дослідження присвячено 

вивченню та аналізу різних напрямів волонтерської діяльності, і в зарубжних 

країнах, і в Україні. Наведені приклади заходів, які було проведено у цих 

напрямках, різних типів волонтерської діяльності. Наприклад, висадження 

дерев відноситься до так званого «зеленого», екологічного волонтерства, що 

відрізняється від проведення часу з дітьми в інтернаті, що є вже педагогічним 

волонтерством. Бувають випадки, коли в одному заході використано змішані 

типи волонтерської діяльності. Для участі у таких проектах потрібно 

підготувати волонтера, згідно мети, методів та масштабів проекту. Усе більш 

популярна форма волонтерства серед молоді, зокрема студентів та 

випускників, полягає в тому, щоб відвідати країни, які розвиваються, з метою 

взяти участь у проекті спільно з місцевими організаціями, - стороною, яка 

залучає волонтерів. Діяльність може включати: викладання англійської мови, 

роботу в дитячих будинках, охорону здоров’я тощо. Без відповідної 

підготовки та досвіду, навичок та знань його учасникам буде важко брати 



участь або бути успішними в виконанні поставлених завдань. Наприклад, 

проведення таборів, де волонтери можуть бути лідерами загону, або 

адміністраторами поселення дітей, потребує готовності до такої діяльності. 

Необхідно навчити до того, як довірити волонтеру виконання певної роботи, 

щоб з’явилося розуміння поставленого завдання, та щоб робота була 

безпечною та результативною, наприклад, інструктаж про правила та методи 

проведення діяльності: пояснити або нагадати обов’язки, вимоги охорони 

праці, щоб не виникли позаштатні ситуації або нещасні випадки. 

Для успішного проведення волонтерського заходу і функціонування 

волонтерського проекту загалом необхідно використовувати різні способи та 

методи підготовки волонтерів (залучення, орієнтування, інструктаж, навчання, 

супервізія, мотивація, моніторинг тощо), які варіюються залежно від цілей 

проекту і кількості задіяних учасників. 

Для грамотно організованої діяльності необхідно враховувати мотиви і 

запити людини. Потрібні навчання волонтера, супровід його участі та його 

визнання, також орієнтування, щоб новий волонтер зрозумів, що конкретно 

йому робити, як взаємодіяти з іншими волонтерами та бенефіціарами. 

Орієнтування волонтера є важливим: проінструктувати щодо існуючих 

процедур та правил, ознайомити з цінностями, місією організації, її 

традиціями та коротко з історією. Це дозволить волонтеру вибрати тип 

діяльності за бажанням, відчувати себе потрібним іншим та корисним. 

Також хотілось би порекомендувати (для більшої безпеки учасників 

волонтерських проектів) державним установам, закладам освіти, соціальним 

працівникам та волонтерам різних НУО сприяти підвищенню обізнаності й 

профілактиці появи або поглиблення серйозних суспільних проблем (торгівля 

людьми, залучення до участі у створенні порнографії або проституції 

обманним шляхом, поширення наркоманії, спокушання малолітніх тощо). 

Потрібно удосконалювати законодавство про права волонтерів тощо. Все це 

призведе до підготовленості до волонтерської діяльності тих, хто бажає до неї 

приєднатися. 

Відповідь на друге питання: Четвертою соціально-педагогічною умовою 

у дисертаційному дослідженні є підвищення відповідальності та високий 

рівень компетентності сторони, яка залучає (рекрутера); уміння 

забезпечити високий рівень міжособистісних відносин; правова, 

громадянська та політична освіченість учасників, наявність у них високої 

моральності й культурності на особистісному рівні. 

Досвід залучення волонтерів до волонтерської діяльності свідчить про те, 

що волонтерство є ефективним способом вирішення складних проблем 

окремої людини та суспільства. Воно привносить у соціальну сферу нові, 

зазвичай творчі й сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших 

проблем. 

Підготовка може відбуватися одночасно або поетапно, з урахуванням 

масштабів, кількості бенефіціаріїв, територіальності, фінансових 

можливостей, наявності персоналу тощо. Продумати та підготувати 

сприятливі умови для діяльності волонтерів — це відповідальність керівників 



установ, закладів, ГО, лідерів неформальних волонтерських груп, частково і 

самих волонтерів. Волонтер повинен володіти вичерпною інформацією про 

цілі, напрями, зміст діяльності організації, в якої він виконуватиме 

волонтерські послуги.  

Проекти, в яких передбачена участь волонтерів, часто ініційовані та 

проводяться різними волонтерськими формуваннями, ГО та НУО як 

українськими, так і міжнародними. Вони можуть відрізнятися метою, складом, 

змістом, методами та форматами роботи, охопленістю бенефіціаріїв тощо. 

Адміністрація, викладачі, вихователі, психологи та інші працівники 

закладів, які приймають волонтерів, повинні поважно ставитися до 

волонтерів: підтримувати, дякувати, відзначати волонтерів, сприяти їх 

діяльності та ініціативам, надавати по можливості потрібне для такої 

діяльності: приміщення, освітлення, апаратуру, деякі матеріали (наприклад, у 

спеціалізованих школах надати спортінвентар для проведення волонтерами 

спортивного заходу для бенефіціаріїв). 

Програму волонтерської діяльності треба розглядати як інтегруючу 

частину виконання гуманної місії, а не як додаток до звичайної роботи 

організації. Керівник волонтерської програми відповідає за допомогу тим, хто 

розвиває бачення організації. Розробка, створення і конструювання програми 

дій надасть можливості підготувати учасників сторони, яка залучає 

волонтерів, допомогти їм з’ясувати, наскільки залучення волонтерів є 

ефективним для організації; пояснити персоналу, для чого потрібні 

волонтерські заходи та переваги волонтерства; відреагувати на бажання будь-

кого зробити щось корисне для справи; і також впливати на визначення видів 

робіт та відповідальності тощо. 

Висновок наукового керівника 

Науковий керівник – Приходькіна Наталія Олексіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування 

і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Говоруха Наталія Олександрівна під час навчання в аспірантурі творчо, 

самостійно й відповідально працювала над написанням дисертаційної роботи на 

тему: «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні 

(кінець ХХ – початок ХХІ ст.)». Дисертантка опрацювала велику кількість 

наукової літератури, зокрема, досліджувала матеріали у Національній 

бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Державній науково-педагогічній 

бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, Центральній 

науковій бібліотеці Харківського національного університету тощо. 

Дисертантка на професійному рівні володіє англійською мовою, тому окремо 

слід відзначити роботу з англомовними Інтернет-ресурсами, що дало змогу 

вивчити унікальні матеріали американських та європейських вчених кінця ХХ – 

початку ХХ ст. з даної проблематики. Варто зазначити, що Говоруха Наталія 

Олександрівна обґрунтувала ґенезис волонтерського руху в Україні в кінці ХХ 

– на початку ХХІ століть, що до цього часу не був предметом спеціального 

дослідження, в ретроспективі (1991 – 2014 рр.). 



Говоруха Н. О. зарекомендувала себе як людина із науково-аналітичним, 

креативним мисленням, здатна до вивчення складних науково-педагогічних 

проблем сучасності та їх вирішення, про що свідчить її дисертаційне 

дослідження, в якому розкриваються особливості розвитку волонтерського 

руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) з нового ракурсу. 

Наталія Олександрівна протягом 26 років є волонтером, координатором 

волонтерів, членом громадських організацій, брала участь у багатьох 

волонтерських проектах України. Також вона довгий працювала волонтером за 

кордоном, зокрема, брала участь у волонтерському проекті для сирійських 

біженців у м. Ербіль (Курдистан, Ірак), координувала волонтерські заходи та 

окремі квартальні волонтерські програми в дитячих будинках, лікарнях, 

реабілітаційному центрі та в'язниці у Герцеговині, організовувала дитячі табори 

у м. Богол (Філіпіни), працювала у проекті для наркозалежної молоді у м. 

Тюмень (Росія), була учасником гуманітарної місії в дитячих будинках, 

будинках для старих, закладах для дітей з особливими потребами у Німеччини, 

на волонтерських засадах навчала студентів- майбутніх учителів англійської 

мови (Катманду, Непал) тощо. Говоруха Н. О. співпрацювала з громадськими 

організаціями ГО «Возлюби» (Україна), «Разом для Непалу» (Непал), «Faith 

Frontiers» (США), «Launch» (Англія), WoldWide Familia Mission, «Srce Puno 

Osmjeha» (Боснія та Герцеговина), ГО «Care in Action» (Німеччина), 

«Sempreverde» (Італія) та ін. 

Дисертація Говорухи Наталії Олександрівни присвячена розвитку 

волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), актуальність 

якого обумовлена реалізацією Закону України «Про волонтерську діяльність» 

(2018) й глобальними соціальними реформами в Україні, зокрема, освіти. Задля 

вирішення даної проблеми Говоруха Н. О. визначила та обґрунтувала 

соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в кінці ХХ – на 

початку ХХІ століть. Дисертаційна робота Говорухи Н. О. поєднує ґрунтовний 

науково-теоретичний аналіз з обраної проблематики визначила понятійно-

категоріальний апарат дисертаційного дослідження, дослідила історіографію та 

проаналізувала передовий світовий досвід волонтерського руху, визначила та 

охарактеризувала періоди розвитку волонтерського руху в кінці ХХ – на 

початку ХХІ століть. За результатами дослідження дисертантка окреслила 

перспективи розвитку волонтерського руху в Україні. 

Дисертантка під час навчання в аспірантурі у повному обсязі успішно 

виконала освітню складову підготовки доктора філософії із спеціальності 011 – 

Освітні, педагогічні науки. Робота над дисертацією проводилась систематично 

із дотриманням етапів плану аспіранта. Говоруха Наталія Олександрівна 

успішно проходила щорічну атестацію на засіданні кафедри педагогіки, 

адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інститут 

менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

Дисертаційна робота виконана за 3 роки навчання в аспірантурі та подана 

на розгляд науковому керівнику. 



В цілому дисертація Говорухи Наталії Олександрівни на тему «Соціально-

педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.)» становить цілісну, завершену наукову працю, в якій 

досягнута окреслена мета, вирішені поставлені завдання. Робота відповідає 

вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 

№ 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії». 

Виходячи з цього, Говоруха Наталія Олександрівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Виступи рецензентів дисертаційного дослідження.  

Гладуш В. А. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

Рецензент позитивно оцінив представлену на фаховий семінар роботу. У 

якості позитивних рис було відзначено, що актуальність дослідження 

обумовлено авторкою виходячи з суспільної значущості волонтерського руху, 

результативних наслідків його впровадження в різних сферах життя упродовж 

тривалого часу людського буття. Окрім того формування та розвиток цінностей 

громадянського суспільства, підвищення значущості альтруїстичної поведінки 

й активізація суб’єктної позиції людини в суспільстві було і буде важливим. 

Різні аспекти доброчинності, філантропії, меценатства, волонтерського 

руху фрагментарно розглядалися з наукових позицій представниками 

соціальної педагогіки, утім глибокого та системного вивчення проблеми не 

було. Тому це дослідження носить фундаментальний характер. У цьому власне 

і полягає новизна роботи. 

Рецензент зауважив, що дослідження досить історичне, має хронологічні 

межі та умовну періодизацію розвитку явища, а загальні висновки дисертації 

повні, ґрунтовні, відповідають поставленим завданням. Список використаних 

джерел налічує 421 джерело, з яких 119 – іноземною мовою. Результати 

дослідження належним чином апробовано на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях та висвітлено в українських фахових 

кордонних виданнях. 

Рецензентом було зазначено, що у висновку до першого розділу названо 

прізвища науковців, що досліджували деякі аспекти означеної проблеми та 

зроблені посилання на їхні праці, які вже є в тексті роботи, і тому які він вважає 

у висновках зайвими. Також він вважає, що фрагментарно згаданий в п.2.1. 

розвиток громадського (некомерційного) руху в ХХ с. на теренах колишнього 

СРСР є недостатньо освітленим. Цей рух, хоч і «політичного забарвлення» мав 

місце в історії українського народу, тому критичний аналіз організації 



«комуністичних суботників», «тимурівського руху», «шефської допомоги» 

тощо позбавив би «білих плям» у цієї проблематиці. 

Загалом, дисертаційне дослідження має наукову новизну, практичне 

значення. 

Рецензент запропонував затвердити позитивний висновок про наукову 

новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Говорухи 

Наталії Олександрівни на тему «Соціально-педагогічні умови розвитку 

волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» та 

рекомендувати її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії в 

разовій спеціалізованій вченій раді. 

Просіна О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Рецензентка позитивно оцінила представлену на фаховий семінар роботу. 

Відзначила її актуальність, ґрунтовну науково-методологічну базу, практичну 

спрямованість, новизну авторських підходів, детальне опрацювання 

нормативно-правової бази, зарубіжних та вітчизняних наукових джерел, 

статистичних та соціологічних матеріалів. 

Вона зауважила, що разом з позитивною оцінкою ходу і результатів 

дослідження, робота не позбавлена дискусійних положень, тому висловила 

деякі зауваження. Рецензентка вважає, що подальшої уваги потребує матеріал, 

що подано у першому підрозділі «Теоретичний аналіз проблеми розвитку 

волонтерського руху в Україні», має бути більш чітко структуровано, а базові 

поняття дослідження детальніше обґрунтовано та упорядковано.  

Також рецензентка зауважила, що при розкритті змісту підрозділу 

«Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні», 

дисертанткою детально проаналізовано поняття «умови», але теоретичний 

аналіз не використано для обґрунтування соціально-педагогічних умов 

розвитку волонтерського руху; що необхідно було доцільно показати 

взаємозв’язок представленого теоретичного аналізу поняття, з тим, як 

практично дослідниця скористалася цими матеріалами для визначення умов 

власного дослідження. 

Рецензент запропонувала затвердити позитивний висновок про наукову 

новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Говорухи 

Наталії Олександрівни на тему «Соціально-педагогічні умови розвитку 

волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» та 

рекомендувати її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії в 

разовій спеціалізованій вченій раді. 

Обговорення дисертаційного дослідження. 

Тимошко Г. М. – доктор педагогічних наук, професор професор кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти: Матеріал цікавий і 

змістовний, відображає наукові засади, умови, етапи, напрями та результати 

теоретичного пошуку. Науковий інтерес представляють запропоновані 

авторкою соціально-педагогічні умови та практичність рекомендацій щодо 



розвитку волонтерського руху. Зроблена велика ґрунтовна робота, 

проаналізовано велику кількість вітчизняних та іноземних джерел, як 

світських, духовних, так і наукових, що свідчить про віру та переконання. 

Тема та зміст сміливі, і це велика відповідальність. Запропонувала ухвалити 

висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертаційної роботи. 

Рожнова Т. Є. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти: Підтримала дане 

дослідження, оскільки тема є актуальною, дисертанткою досягнута мета та 

поставлені завдання. Дисертаційна робота виконана на високому науково-

теоретичному рівні, є самостійною, завершеною працею, що дає підстави 

рекомендувати її для подальшого захисту у разовій спеціалізованій вченій 

раді. 

Махиня Т. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти: Робота цікава, актуальна, але 

є деякі зауваження. Вважаємо, що вказана в роботі класифікація типів 

волонтерської діяльності декілька завелика. Зазначила, що робота відповідає 

вимогам, має наукову новизну і практичну спрямованість. Запропонувала 

затвердити позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації та рекомендувати її до захисту на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій 

вченій раді. 

Висоцька А. М. – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної 

освіти: Дисертація значуща, нагальна, глибока, цікава. Ми підтримуємо дану 

роботу, але ми погоджуємося з зауваженнями колег. Це технічні моменти, а 

загалом роботу підтримуємо, рекомендуємо до захисту. Запропонувала 

ухвалити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертаційної роботи та рекомендувати її до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді. 

Сіданіч І. Л. – завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти: 

Підтверджую глубину та цілістність дослідження, результати якого висвітлено 

у двох монографіях, одна з яких – англійською мовою, а також у фахових та 

міжнародних виданнях. Ми підтримуємо роботу, цілком, і всі напрями, 

визначення, описи та розкриття соціально-педагогічних умов. Дисертаційна 

робота є самостійною, завершеною працею, що дає підстави рекомендувати її 

для подальшого захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. 

 

ВИСНОВОК 

 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертаційної роботи Говорухи Наталії Олександрівни на тему «Соціально-

педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок 



ХХІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки» 

Актуальність теми дослідження. Презентована робота пояснює як 

теоретичні так і практичні аспекти волонтерства, як явища. Потрібно 

зауважити, що волонтерська діяльність - це значуща і важлива частина життя. 

Сучасний волонтерський рух є невід'ємною частиною громадянського 

суспільства. У загальному розумінні, волонтерство - це той внесок, який робить 

людина добровільно, без заробітної плати, без просування по службі, для 

добробуту і процвітання громад і суспільства в цілому. Основними факторами, 

що обумовлюють активізацію волонтерства, є як загострення соціальних 

проблем, так і розвиток цінностей громадянського суспільства, підвищення 

значущості альтруїстичної поведінки і активізація суб'єктної позиції людини в 

суспільстві. Сьогодні волонтери активно працюють як у державному секторі 

соціальної допомоги, так і в численних недержавних громадських організаціях. 

Зростання зацікавленості до волонтерства є показником зрілості 

громадянського суспільства. 

Значущість означеної проблеми підкреслюється подіями, що 

відбуваються в Україні останнє десятиліття, зокрема, Революція Гідності, 

антитерористична операція на сході України, що зумовили стрімкий розвиток 

волонтерського руху. Розвинена волонтерська діяльність - це показник 

громадянського суспільства, а також характеристика суспільства з активною 

соціальною позицією. За даними дослідження «Волонтерський рух в Україні», 

підготовленого на замовлення ООН, громадяни України надають великого 

значення волонтерському руху в розвитку суспільних процесів: 62 відсотки 

визнають роль волонтерів у змінах останнього року; 85 % вважають, що 

волонтерський̆ рух допомагає зміцненню миру; 81 % схильні вважати 

волонтерський̆ рух обов’язковою складовою громадянського суспільства. 

Ця думка знаходить підтвердження у низці державних документів: 

Закони України : «Про волонтерську діяльність» (2018), «Про соціальні 

послуги» (2018), «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (2018), 

«Про громадські об'єднання» (2018), «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» (2013) тощо. 

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримане 

в дисертації. У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні основи, 

обґрунтовано базові теоретичні положення щодо розвитку волонтерського руху 

в Україні та розроблено практичні рекомендації щодо його покращення, 

поширення та розповсюдження у країні. 

Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна 

полягає в тому, що вперше:  

– теоретично обґрунтовано ґенезис волонтерського руху в Україні 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., який до цього часу не був предметом 

спеціального дослідження, в ретроспективі (1991 – 2014 рр.); 



– за результатами системного аналізу еволюції розвитку волонтерського 

руху в Україні як соціально-педагогічного феномену визначено та 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; 

удосконалено: 

– поняттєво-категоріальний апарат дослідження на основі уточнення 

сутності понять «волонтер», «волонтерський рух», проаналізовано нормативно-

правову базу розвитку волонтерського руху наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

ст., проаналізовано міжнародний досвід волонтерської діяльності; 

набули подальшого розвитку:  

– наукові підходи щодо розширення й поглиблення змісту, форм і методів 

розвитку волонтерського руху в Україні на сучасному етапі, окреслено 

перспективи розвитку волонтерського руху в Україні в результаті вивчення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 

рекомендацій, які захищаються. 

Наукові положення. висновки і рекомендації, які сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, їх достовірність забезпечені: 

професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло 

реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно-логічної 

схеми дослідження визначеній меті: кожний наступний розділ чи підрозділ 

органічно пов'язаний з попереднім і доповнює його; 

використанням широкої джерельної бази за темою дисертації й достатнім 

масивом аналітичних даних. 

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка 

підтвердила відсутність академічного плагіату. 

Наукове значення роботи полягає в обґрунтуванні необхідності 

формування комплексу соціально педагогічних умов для подальшого розвитку 

та розповсюдження волонтерського руху в Україні. 

Практичне значення та використання результатів дисертаційного 

дослідження полягає у виробленні пропозицій та практичних рекомендацій з 

наведеними прикладами, щодо розвитку, поширення та розповсюдження 

волонтерського руху в Україні. 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, волонтерських проектів 

тощо. 
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Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий 

внесок у них автора. Основний зміст роботи висвітлено у 24 публікаціях, 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; 7 тез та статей – у збірниках наукових праць і матеріалів науково-

практичних конференцій; 7 статей апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. списку 

використаних джерел (428 найменувань, із них 123 — іноземною мовою). 

Повний обсяг дисертації містить 323 сторінrs, з них основного тексту — 207 

сторінок. 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно. 

Матеріали дослідження викладені з дотриманням вимог. Дисертація оформлена 

згідно вимог Міністерства освіти і науки України. 

Характеристика особистості здобувача. За час роботи над 

дисертаційним дослідженням Говоруха Н. О. виявила високий рівень 

теоретичної і дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й вирішувати 

складні теоретико-методологічні проблеми та науково-теоретичні завдання, 

опрацювала велику кількість першоджерел, показала уміння творчо працювати 

з науковою літературою та володіння сучасними методами наукових 

досліджень.  

Дисертаційне дослідження Говорухи Наталії Олександрівни на тему 

«Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець 

ХХ – початок ХХІ ст.)» є завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною 

роботою, яка має наукову новизну, теоретичне та практичне значення, 

відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 



березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може 

бути рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки». 

УХВАЛЕНО: 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Говорухи Наталії Олександрівни на тему 

“Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець 

ХХ – початок ХХІ ст.)». 

2. Вважати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Говорухи 

Наталії Олександрівни на тему “Соціально-педагогічні умови розвитку 

волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» відповідає 011 

«Освітні, педагогічні науки» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 

року № 283) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167.  

3. Рекомендувати дисертацію Говорухи Наталії Олександрівни на тему 

«Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець 

ХХ – початок ХХІ ст.)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» до захисту на здобуття ступеня доктора 

філософії у разовій спеціалізованій вченій раді. 

4. Пропонувати Вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

клопотати про призначення: 

 

Головою разової спеціалізованої вченої ради: Олійника Віктора 

Васильовича, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН 

України, радника ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

 

Офіційними опонентами: 

Гриньову Марину Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України, декана природничого факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Лях Тетяну Леонідівну, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача  

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
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