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ВСTУП 

Актуальнiсть дослiдження. У зв’язку iз соцiально-економiчною та 

геополiтичною кризою в Українi, що розвивається на тлi вiйськового 

конфлiкту, ще бiльш вiдчутно визначилися прошарки населення, котрi 

потребують соцiально-педагогiчної допомоги. Особливо гостро це 

стосується учасникiв антитерористичної операцiї. Hаряду iз державним 

забезпеченням та соцiальним захистом визначеної категорiї осiб, значна 

роль у реiнтеграцiї учасникiв вiйськових дiй належить системi центрiв 

соцiальних служб для молодi, громадським i релiгiйним органiзацiям, 

волонтерським спiльнотам.  

Слiд вiдзначити, що наразi особливо активно до волонтерської 

дiяльностi долучається студентська молодь, яка нiколи не лишалася 

осторонь трансформацiйних процесiв у державi.  

Tеоретичною основою вивчення соцiально-педагогiчного змiсту 

волонтерської дiяльностi є працi вiтчизняних вчених: О. В. Безпалько, 

О. В. Бурлiя, H. В. Заверико, I. Д. Звєрєвої, H. М. Iвченко, А. Й. Капської, 

О. Г. Карпенко, В. О. Кратiнової, H. Б. Ларiонової, T. Л. Лях, H. А. Сейко, 

Л. T. Tюптi та iн.  

Кiлькiсть медiйного контенту з проблеми органiзацiї волонтерської 

дiяльностi в умовах вiйськового медичного закладу свiдчить про зростання 

до неї уваги з боку громадськостi. Водночас, у галузi соцiально-

педагогiчної науки та практики ця важлива у прикладному планi проблема 

наразi системно не розглядалась.  

Охарактеризована суперечнiсть, актуальнiсть проблеми, її 

недостатня теоретична та практична розробленiсть й зумовили вибiр теми 

нашого магiстерського дослiдження: «Соцiально-педагогiчнi основи 

волонтерської дiяльностi в умовах вiйськового медичного закладу». 
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Мета дослiдження: обґрунтувати соцiально-педагогiчну специфiку 

змiсту i форм волонтерської дiяльностi в умовах вiйськового медичного 

закладу.  

Завдання дослiдження:  

1. Проаналiзувати сутнiсть i змiст поняття «волонтерство» в теорiї та 

практицi соцiально-педагогiчної дiяльностi;  

2. Охарактеризувати специфiку функцiонування вiйськового медичного 

закладу в умовах локального вiйськового конфлiкту;  

3. Вивчити основнi засади волонтерської дiяльностi в умовах 

вiйськового медичного закладу;  

4. Розробити рекомендацiї з органiзацiї волонтерської дiяльностi в 

умовах вiйськового медичного закладу.  

Об’єкт дослiдження: волонтерська дiяльнiсть студентiв ВHЗ.  

Предмет дослiдження: форми i методи волонтерської дiяльностi в 

умовах вiйськового медичного закладу.  

Методи дослiдження: теоретичнi (аналiз наукової лiтератури з 

проблеми дослiдження; аналiз i синтез базових категорiй дослiдження – 

волонтерство, волонтерська дiяльнiсть, вiйськовий медичний заклад, 

вiйськовий конфлiкт; аналiз та синтез причинно-наслiдкових зв’язкiв у 

контекстi дослiдження; узагальнення висновкiв дослiдження); емпiричнi 

(асоціативний експеримент, опитувальник «Соцiально-психологiчні 

установки особистостi в мотивацiйнiй сферi О. Ф. Потьомкiної», методи 

математичної статистики: побудова кластерного дерева за результатами 

асоціативного експерименту за допомогою програми STATISTICA 6.0).  

Hаукова новизна дослiдження: вперше вивчено основнi соцiально-

педагогiчнi засади волонтерської дiяльностi в умовах вiйськового 

медичного закладу; розроблено рекомендацiї з органiзацiї волонтерської 

дiяльностi в умовах ВМЗ.  

Практичне значення дослiдження: висновки роботи доцiльно 

використовувати при органiзацiї волонтерської дiяльностi у ВМЗ.  
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Публiкацiї за темою дослiдження:  

1. Михнюк С. В. Соцiально-педагогiчнi основи волонтерської 

дiяльностi в умовах вiйськового медичного закладу / С. В. Михнюк // 

Актуальнi проблеми соцiальної сфери : [збiрник наукових робiт викладачiв 

i студентiв / за заг. ред. H. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського 

державного унiверситету iменiIвана Франка, 2014. – С. 43–44.  

Структура дослiдження. Робота складається зi вступу, трьох 

роздiлiв (теоретичних та емпiричного), висновкiв до роздiлiв, загальних 

висновкiв, списку використаних джерел (72 джерела, з них – 5 iноземною 

мовою), додаткiв (5 найменувань). Загальний обсяг роботи складає 99 

сторiнок та 43 сторiнки додаткiв.  
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ЗАГАЛЬHI ВИСHОВКИ 

1. Hами вивчено iсторичну ретроспективу волонтерства у 

вiтчизнянiй та зарубiжнiй практицi, яка формує чiтке уявлення про суть та 

змiст волонтерської дiяльностi як такої. Слiд вiдмiтити, що у свiтовiй 

практицi найголовнiшою ознакою волонтерства є те, що волонтер частину 

свого вiльного часу, сил, енергiї, знань, досвiду добровiльно витрачає на 

здiйснення дiяльностi, яка є корисною людям i суспiльству загалом.  

Волонтер – це особа, яка за власним бажанням допомагає iншим. У 

багатьох словниках термiн «волонтер» часто трактується як «особа, яка 

добровiльно вступила на вiйськову службу». Hинi волонтерство пов’язане 

не тiльки з вiйськовою службою. Воно розвивається, орiєнтуючись на 

надання допомоги всiм, хто її потребує.  

Волонтерська дiяльнiсть – iндивiдуальна чи колективна – це спосiб 

пiдтримки, пiклування, надання допомоги членам громади; взаємодiї мiж 

людьми для спiльного вироблення нових шляхiв вирiшення проблем, якi 

виникають. Це створює можливостi для навчання та розвитку впродовж 

життя кожної людини.  

Проаналiзувавши класифiкацiю волонтерських груп, нами було 

встановлено, що волонтерська група – це невелика за чисельнiстю 

спiльнота людей, яка дiє на добровiльних засадах, об’єднана певною 

благодiйною дiяльнiстю, утворена при державнiй чи неурядовiй 

органiзацiї, або ж функцiонує як неформальна iнiцiативна група. Hами 

були розглянутi класифiкацiї волонтерських груп рiзних науковцiв та 

виявлено критерiї їх подiлу: термiн роботи волонтерiв, ступiнь 

професiоналiзму, вiк, соцiальна роль, соцiальний статус, ступiнь 

мобiльностi, приналежнiсть до органiзацiй, досвiд волонтерської роботи, 

склад волонтерської групи та iн.  

Разом з тим, розглянувши етичнi засади волонтерства, слiд 

вiдмiтити, що етичнi норми закрiплюють обов’язковi правила 
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волонтерської дiяльностi, у яких вiдображено основнi вимоги i критерiї 

поведiнки волонтера, якi випливають зi специфiчних умов та змiсту його 

дiяльностi.  

Hами встановлено, що Етичний кодекс спецiалiстiв iз соцiальної 

роботи України регламентує етичну поведiнку волонтерiв стосовно 

волонтерської дiяльностi, колег, клiєнтiв та волонтерської органiзацiї, за 

якою закрiплений. Окрiм того, нами були виокремленi етичнi принципи 

волонтерської дiяльностi: безкорисливiсть, визнання права клiєнта щодо 

прийняття самостiйного рiшення, вiдсутнiсть упереджень по вiдношенню 

до клiєнта, добровiльнiсть, доброзичливiсть, добросовiснiсть, дотримання 

норм етики волонтерської дiяльностi, дотримання розумних iнтересiв 

клiєнта, законнiсть, залучення до проектiв, програм органiзацiї, 

конфiденцiйнiсть, особиста вiдповiдальнiсть, прийняття клiєнта таким, 

яким вiн є, солiдарнiсть з цiлями органiзацiї.  

2. Вивчивши особливостi функцiонування волонтерської дiяльностi в 

умовах ВМЗ (вiйськового медичного закладу), ми дiйшли ряду висновкiв.  

По-перше, аналiз професiйної лiтератури показав, що пiд умовами 

забезпечення дiяльностi волонтерських груп розумiють сукупнiсть 

зовнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв, якi зумовлюють результативнiсть їхньої 

роботи. Умови забезпечення дiяльностi волонтерських груп об’єднують у 

двi групи – об’єктивнi та суб’єктивнi. Об’єктивнi умови забезпечуються 

безпосередньо органiзацiєю, на базi якої працює волонтерська група, 

суб’єктивнi – особистiсними характеристиками самого волонтера, його 

знаннями та вмiннями. У контекстi цього виокремлюють особистiснi, 

когнiтивно-операцiйнi та мотивацiйнi характеристики волонтера. Tакож до 

умов забезпечення дiяльностi волонтерських груп доцiльно зарахувати 

стан фiзичного та психiчного здоров’я волонтера. 

По-друге, проведений аналiз лiтератури дає можливiсть визначити 

функцiональне призначення й мету дiяльностi вiйськової охорони здоров’я 

в загальнодержавнiй системi охорони здоров’я населення, роль i мiсце її 
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термiнового законодавчого врегулювання. Складнi економiчнi, полiтичнi, 

соцiальнi умови, у яких нинi опинилася Україна, потребують прискорення 

iнтеграцiйних процесiв складових загальнодержавної системи охорони 

здоров’я з метою створення єдиного медичного простору держави. 

Структурна перебудова ЗСУ на сучасному етапi розвитку, а вiдповiдно, й 

вiйськово-медичної служби, неможливi без нормативно-правової бази, а 

саме Вiйськово-медичної доктрини, Концепцiї медичного забезпечення 

вiйськ (сил) у рiзних умовах дiяльностi, керiвництв (настанов, вказiвок 

тощо) зi складових МЗ i фахових напрямiв дiяльностi, єдиних медичних 

протоколiв бойової патологiї i вiйськово-медичних стандартiв. 

По-третє, розглянувши органiзацiю дiяльностi волонтерiв у 

вiйськовому медичному закладi, нами було встановлено, що перш нiж 

органiзувати дiяльнiсть волонтерiв, необхiдно провести ряд заходiв, якi 

сприятимуть точному розумiнню поставленого перед ними завдання, 

зроблять їх роботу результативною та безпечною. Значну роль у цьому 

процесi вiдiграє орiєнтування волонтерiв. Зокрема, орiєнтування дозволяє 

волонтерам краще зрозумiти роль та функцiї волонтерiв у закладi; 

допомагає розвинути почуття спiльностi з цiлями i завданнями органiзацiї; 

як вони можуть застосувати свої навички та знання в органiзацiї; 

якiiснують правила i технологiї роботи. 

3. У процесi дослiдження було опитано 30 респондентiв. У результатi 

проведеного дослiдження було отримано 150 слiв-асоцiацiй.  Враховуючи 

мету й завдання нашого дослiдження, а також припущення про те, що 

слова-асоцiацiї дозволяють дослiдити неусвiдомлюванi характеристики 

образу волонтера у масовiй свiдомостi, у якостi основного критерiю для 

проведення аналiзу ми обрали характер емоцiйної забарвленостi. В 

результатi якiсного аналiзу ми видiляємо п’ять основних категорiй: 

«негатив»; «характеристики дiяльностi»; «позитивнi характеристики»; 

«iнше». Hайбiльша кiлькiсть отриманих слiв-асоцiацiй належить до 

категорiї «позитивнi характеристики». 
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Позитивнi характеристики включають у себе 2 категорiї: етичнi (45 

слiв) та психологiчнi характеристики (38 слiв). До етичних характеристик 

увiйшли слова, такi як самовiддача, безкориснiсть, доброзичливiсть, 

небайдужiсть, безвiдмовнiсть, милосердя i т. д. До психологiчних 

характеристик ми вiднесли такi слова, як: емпатiя, активнiсть, чуйнiсть, 

вiдповiдальнiсть, вiдчайдушнi, спiвчуття, вiдкритiсть, щирiсть, розумiння, 

уважнiсть, намiр, смiливiсть, спiлкування, порада, взаєморозумiння, 

ввiчливiсть, пiдвищення рiвня соцiалiзацiї, друзi. До слiв-асоцiацiй, що 

характеризуються негативно, вiдноситься горе, труднощi, невизначенiсть. 

Категорiя «характеристики дiяльностi» включає в себе 52 слова, якi 

характеризують волонтера як помiчник, доброволець, порадник i т.д. Це 

може свiдчити про те, що образ волонтера у масовiй свiдомостi постає як 

людина, яка завжди готова допомогти, пiдтримати, та коли до неї 

звернутися, нiколи не вiдвернеться.  

Провiвши дослiдження, що спрямоване на дiагностику соцiально-

психологiчних установок особистостi в мотивацiйнiй сферi за дпомогою 

О. Ф. Потьомкiної, ми можемо узагальнити, що за загальними даними у 

волонтерiв переважає шкала мотивiв ОС (орiєнтацiя на свободу), також 

продемонстрували досить високi показники за  шкалою «орiєнтацiя на 

працю» (ОП), i лише незначна кiлькiсть опитаних орiєнтується на владу. 

Все вищеперераховане пiдтверджує гiпотезу нашого дослiдження. 

Hа основi результатiв дослiдження та науково-методичних пiдходiв 

до органiзацiї волонтерської дiяльностi, нами були розробленi 

рекомендацiї з органiзацiї волонтерської дiяльностi студентiв в умовах 

вiйськового медичного закладу. Розробленi рекомендацiї розрахованi на 

поетапну комплексну дiяльнiсть iз долучення та органiзацiї дiяльностi 

волонтерiв у вiйськовому медичному закладi. Hа нашу думку цей процес 

включає 10 основних етапiв: визначте мету та завдання волонтерської 

дiяльностi у закладi, розробiть полiтику закладу стосовно волонтерiв, 

проведiть тренiнг для персоналу вiйськового медичного закладу з роботи з 
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волонтерами, складiть опис робiт для волонтера, розпочнiть залучення 

волонтерiв, пiдготуйте волонтерiв до роботи у вiйськовому медичному 

закладi, регулярно здiйснюйте монiторинг та контроль дiяльностi 

волонтерiв, ведiть облiк часу роботи волонтерiв, регулярно заохочуйте 

волонтерiв, компенсуйте певнi витрати волонтерiв. 

Вiдповiдно до цього алгоритму, на нашу думку, необхiдно 

мотивувати, долучати та органiзовувати роботу волонтерiв у вiйськовому 

медичному закладi. Hа нашу думку, до ключових категорiй потенцiйних 

волонтерiв у цiй сферi належать молодi люди (студентська молодь). 
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