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АНОТАЦІЯ 

Круцюк О. В. Індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості 

особистості як чинники діяльності волонтера. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню індивідуально-

психологічних та мотиваційних особливостей особистості як чинників 

діяльності волонтера. У роботі здійснено теоретичний аналіз стану проблеми 

психологічних чинників діяльності волонтера, підходів до визначення 

волонтерської діяльності, проаналізовано погляди зарубіжних і вітчизняних 

вчених на її рушійні спонуки, визначено її атрибутивні характеристики, 

розкрито її психологічні зміст і структуру. Побудовано та обґрунтовано 

концептуальну модель інтенції волонтера, де інтенція є потенційністю 

включеності у волонтерську діяльність. 

Виявлено індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості 

особистості волонтера, особистісні особливості реалізації волонтерської 

діяльності за мірою використання фаху суб’єктом, побудовано моделі 

результативності волонтерської та професійної діяльностей. 

Встановлено, що на користь вибору стати волонтером впливають 

мотиваційні орієнтації на альтруїзм, процес, егоїзм і свободу, пасивне емоційне 

реагування, екстраверсія, низький рівень доходу. Результативність діяльності 

волонтера залежить від особистісних чинників і не залежить від об’єктивних 

чинників. 

Ключові слова: діяльність волонтера, суб’єкт волонтерської діяльності, 

інтенція волонтера, психологічні чинники інтенції волонтера, результативність 

діяльності волонтера за мірою використання фахової і нефахової діяльностей, 

мотивація діяльності волонтера. 
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АННОТАЦИЯ 

Круцюк О. В. Индивидуально-психологические и мотивационные 

особенности личности как факторы деятельности волонтера. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. 

– Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию индивидуально-психологических 

и мотивационных особенностей личности как факторов деятельности 

волонтера. В работе осуществлен теоретический анализ исследования 

психологических факторов деятельности волонтера, подходов к определению 

волонтерской деятельности, проанализированы взгляды зарубежных и 

отечественных ученых на ее движущие силы, определены ее атрибутивные 

характеристики, раскрыты психологическое содержание и структура. 

Обосновано и построено концептуальную модель интенции волонтера, где 

интенция есть потенциальность включенности в деятельность. 

Выявлены индивидуально-психологические и мотивационные 

особенности личности волонтера, личностные особенности реализации 

волонтерской деятельности, исходя из меры использования профессиональной 

деятельности субъектом, построено модели результативности волонтерской и 

профессиональной деятельностей. 

Установлено, что выбор стать волонтером определяется мотивационными 

ориентациями на альтруизм, процесс, эгоизм и свободу, пассивным 

эмоциональным реагированием, экстраверсией, низким уровнем дохода. 

Результативность волонтерской деятельности зависит от личностных факторов 

и не зависит от объективных факторов. 

Ключевые слова: деятельность волонтера, субъект волонтерской 

деятельности, интенция волонтера, психологические факторы интенции 

волонтера, результативность деятельности волонтера по мере использования 
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профессиональной и непрофессиональной деятельностей, мотивация 

деятельности волонтера. 

 

SUMMARY 

Krutsiuk O. V. Individual-psychological and motivational features of the 

personality as factors of the activity of the volunteer. – Manuscript copyright. 

Dissertation of achieving an academic degree as a Philosophy Doctor in 

psychological sciences, specialty 19.00.01 – General Psychology, History of 

Psychology.  – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

This dissertation is dedicated to the research of individual-psychological and 

motivational features of personality as factors influencing volunteer activity. The 

paper includes a theoretical analysis of the state of research in the problem of 

psychological factors governing volunteer activity, and research approaches to the 

definition of volunteering.  Also included is an analysis of the perspectives of foreign 

and domestic experts on the imperatives driving volunteer activity, and the attributive 

characteristics of volunteering activity.  

Constructed and substantiated is a conceptual model of volunteer intention, 

where intent determines the potential for involvement in volunteer activity.  

Individual psychological and motivational characteristics underlying 

volunteerism are established; a model is proposed that focuses on effectiveness of the 

volunteer’s professional and volunteer work; a model is proposed based on the 

professional and volunteer work, revealing that the specific attributes of this work are 

linked to leveraging the subject’s professional background. 

It is established that a person has a higher propensity to choose to volunteer 

when the person has a tendency toward altruism, process, selfishness and freedom, 

emotional passive response, and extroversion. Lower income is also a factor toward 

volunteerism. Performance depends on personal factors rather than on objective 

external factors. 

The specifics of gender, and age differential across other motivational and 

individual-psychological features of volunteer-prone personality are explored. Men 



5 

 

who volunteer tend to be motivated in this activity by freedom, money and power. 

They tend to be characterized by emotional euphoric activity beyond positive 

incentives, by extroversion, and a desire for attention. Volunteer women tend to be 

characterized by a motivational orientation toward freedom, and a type of emotional 

response refractory activity inside to positive incentives. The individual-

psychological traits (self-control, volitional qualities, desire for cooperation) and 

motivational traits (orientation to altruism and freedom) of volunteers are examined. 

Personal features of the implementation of professional and non-professional 

volunteer activity are revealed. Volunteers characterized by the criterion of 

professionalism tend not to differ substantially. However, volunteers and non-

volunteers differ in their desire to dominate, in their focus on collaboration, in self-

criticism, in the type of emotional response referred to as euphoric activity outside, 

and in motivational orientation to process, altruism and work. 

The structure of factors is established with regards to volunteer activity. The 

factor structure of volunteer activity includes such factors as "optimism-openness", 

"self-centered motivation", "dominance-control", "perseverance in work" and 

"emotional inclusion". The models of effectiveness is established for evaluating 

voluntary and professional activity. The effectiveness of volunteer activity depends 

on emotional dysphoric activity outside and expressiveness. The effectiveness of 

professional activity depends on responsibility, prudence and expressiveness. 

Key words: volunteer activity, the subject of volunteer activity, intention of a 

volunteer, psychological factors of intention of volunteer, the effectiveness of 

volunteer activity as the use of professional and non-professional activities, 

motivation in volunteer activity. 
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Дисертаційна робота присвячена дослідженню індивідуально-

психологічних та мотиваційних особливостей особистості як чинників 

діяльності волонтера. У роботі здійснено теоретичний аналіз стану проблеми 

психологічних чинників діяльності волонтера, підходів до визначення 

волонтерської діяльності, проаналізовано погляди зарубіжних і вітчизняних 

вчених на її рушійні спонуки, визначено її атрибутивні характеристики, 

розкрито її психологічні зміст і структуру. Побудовано та обґрунтовано 

концептуальну модель інтенції волонтера, де інтенція є потенційністю 

включеності у волонтерську діяльність. 

Виявлено індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості 

особистості волонтера, особистісні особливості реалізації волонтерської 

діяльності за мірою використання фаху суб’єктом, побудовано моделі 

результативності волонтерської та професійної діяльностей. 

Встановлено, що на користь вибору стати волонтером впливають 

мотиваційні орієнтації на альтруїзм, процес, егоїзм і свободу, пасивне емоційне 

реагування, екстраверсія, низький рівень доходу. Результативність діяльності 

волонтера залежить від особистісних чинників і не залежить від об’єктивних 

чинників. 

Ключові слова: діяльність волонтера, суб’єкт волонтерської діяльності, 

інтенція волонтера, психологічні чинники інтенції волонтера, результативність 

діяльності волонтера за мірою використання фахової і нефахової діяльностей, 

мотивація діяльності волонтера. 

 

АННОТАЦИЯ 

Круцюк О. В. Индивидуально-психологические и мотивационные 

особенности личности как факторы деятельности волонтера. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. 

– Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию индивидуально-психологических 

и мотивационных особенностей личности как факторов деятельности 

волонтера. В работе осуществлен теоретический анализ исследования 

психологических факторов деятельности волонтера, подходов к определению 

волонтерской деятельности, проанализированы взгляды зарубежных и 

отечественных ученых на ее движущие силы, определены ее атрибутивные 

характеристики, раскрыты психологическое содержание и структура. 

Обосновано и построено концептуальную модель интенции волонтера, где 

интенция есть потенциальность включенности в деятельность. 

Выявлены индивидуально-психологические и мотивационные 

особенности личности волонтера, личностные особенности реализации 

волонтерской деятельности, исходя из меры использования профессиональной 

деятельности субъектом, построено модели результативности волонтерской и 

профессиональной деятельностей. 

Установлено, что выбор стать волонтером определяется мотивационными 

ориентациями на альтруизм, процесс, эгоизм и свободу, пассивным 

эмоциональным реагированием, экстраверсией, низким уровнем дохода. 

Результативность волонтерской деятельности зависит от личностных факторов 

и не зависит от объективных факторов. 

Ключевые слова: деятельность волонтера, субъект волонтерской 

деятельности, интенция волонтера, психологические факторы интенции 

волонтера, результативность деятельности волонтера по мере использования 

профессиональной и непрофессиональной деятельностей, мотивация 

деятельности волонтера. 

 

SUMMARY 

Krutsiuk O. V. Individual-psychological and motivational features of the 

personality as factors of the activity of the volunteer. – Manuscript copyright. 
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Dissertation of achieving an academic degree as a Philosophy Doctor in 

psychological sciences, specialty 19.00.01 – General Psychology, History of 

Psychology.  – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

This dissertation is dedicated to the research of individual-psychological and 

motivational features of personality as factors influencing volunteer activity. The 

paper includes a theoretical analysis of the state of research in the problem of 

psychological factors governing volunteer activity, and research approaches to the 

definition of volunteering.  Also included is an analysis of the perspectives of foreign 

and domestic experts on the imperatives driving volunteer activity, and the attributive 

characteristics of volunteering activity.  

Constructed and substantiated is a conceptual model of volunteer intention, 

where intent determines the potential for involvement in volunteer activity.  

Individual psychological and motivational characteristics underlying 

volunteerism are established; a model is proposed that focuses on effectiveness of the 

volunteer’s professional and volunteer work; a model is proposed based on the 

professional and volunteer work, revealing that the specific attributes of this work are 

linked to leveraging the subject’s professional background. 

It is established that a person has a higher propensity to choose to volunteer 

when the person has a tendency toward altruism, process, selfishness and freedom, 

emotional passive response, and extroversion. Lower income is also a factor toward 

volunteerism. Performance depends on personal factors rather than on objective 

external factors. 

The specifics of gender, and age differential across other motivational and 

individual-psychological features of volunteer-prone personality are explored. Men 

who volunteer tend to be motivated in this activity by freedom, money and power. 

They tend to be characterized by emotional euphoric activity beyond positive 

incentives, by extroversion, and a desire for attention. Volunteer women tend to be 

characterized by a motivational orientation toward freedom, and a type of emotional 

response refractory activity inside to positive incentives. The individual-



11 

 

psychological traits (self-control, volitional qualities, desire for cooperation) and 

motivational traits (orientation to altruism and freedom) of volunteers are examined. 

Personal features of the implementation of professional and non-professional 

volunteer activity are revealed. Volunteers characterized by the criterion of 

professionalism tend not to differ substantially. However, volunteers and non-

volunteers differ in their desire to dominate, in their focus on collaboration, in self-

criticism, in the type of emotional response referred to as euphoric activity outside, 

and in motivational orientation to process, altruism and work. 

The structure of factors is established with regards to volunteer activity. The 

factor structure of volunteer activity includes such factors as "optimism-openness", 

"self-centered motivation", "dominance-control", "perseverance in work" and 

"emotional inclusion". The models of effectiveness is established for evaluating 

voluntary and professional activity. The effectiveness of volunteer activity depends 

on emotional dysphoric activity outside and expressiveness. The effectiveness of 

volunteering depends on personal rather than objective factors.The effectiveness of 

professional activity depends on responsibility, prudence and expressiveness. 

Key words: volunteer activity, the subject of volunteer activity, intention of a 

volunteer, psychological factors of intention of volunteer, the effectiveness of 

volunteer activity as the use of professional and non-professional activities, 

motivation in volunteer activity. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Волонтерство в Україні набуває все 

більшого поширення, з’являється чимала кількість досліджень, присвячених 

проблемам волонтерської діяльності у педагогіці, соціології, політології, 

соціальній роботі і психології. 

У педагогіці волонтерство переважно вивчається як: чинник соціалізації і 

комунікації (Є. С. Айвазова, А. І. Кладько), стимул інтелектуальної і рухової 

активності молоді; виховання (Х. В. Загладіна), зокрема, активної життєвої 

позиції (Т. Б. Кононова, Н. М. Степанова); складова соціально-педагогічної 

діяльності молодіжних організацій (Ю. Й. Поліщук), механізм розвитку 

соціальної активності молоді (Т. В. Антонова, Т. В. Ігнатова, Є. Ю. Ісаєва), 

подолання соціальної апатії (П. В. Авдєєв, Т. В. Коротаєва); технологія 

навчання, практика, що забезпечує успішність соціалізації підлітків 

(Х. Т. Загладіна, У. П. Косова). 

У соціології волонтерство і волонтерська діяльність розглядаються в 

контексті таких підходів: управлінського – в рамках теорій управління 

(М. В. Певная), соціального управління (М. О. Осипова), управління 

громадянською і соціальною участю (Є. М. Акімкін), технологізації управління 

(В. О. Шилова); трудового та економічного – дослідження ефективності 

волонтерства (Х. К. Анхайєр, Л. М. Саламон), оцінка його економічного ефекту 

через працю (І. Бегбедер, Дж. Вілсон, М. Мусік); інституціонального – 

інституціональні механізми соціального управління (П. Димаджіо, Д. Норт), 

завдяки яким відтворюються правила, норми і його структура; діяльнісного – 

вивчається професіоналізація волонтерства на різних системних рівнях 

(С. В. Михайлова); соціально-психологічного – волонтерство досліджується 

через поняття просоціальної поведінки (Є. П. Ільїн, Г. Клері, А. Омото, 

М. Снайдер). 

У соціальній роботі волонтерство вивчається як: один із елементів змісту 

професійного навчання у сфері соціальної роботи; конструкт професіоналізму 
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або діяльнісної активності (А. О. Клепікова); функція менеджменту соціальної 

сфери (Л. В. Вандишева, І. Ю. Менщикова). 

У сучасній психології проблема волонтерства розробляється в контексті 

таких підходів: функціонального (Г. Клері, М. Снайдер); структурно-

морфологічного (О. С. Азарова); аксіологічного (К. Бідерман, О. І. Холіна); 

діяльнісного (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв) та ін. 

У психологічних дослідженнях переважно йдеться про: процесуальний 

характер, функції та особливості волонтерської діяльності (Р. Лінч, 

С. Маккарлей), ключові мотиви волонтерів (П. Джордан, М. Олчман), зв’язок 

між волонтерською активністю і поліпшенням фізичного і психічного здоров’я 

(Р. Беккерс, П. Моен), цінності волонтерської діяльності, насамперед, для самих 

волонтерів. 

У дослідженнях волонтерської діяльності йдеться про: психологічний 

зміст (У. П. Косова, М. В. Певная), ціннісні орієнтації (А. І. Рудська), типи 

волонтерів (В. В. Щорс), мотиваційні складові (К. С. Алексейченко, Г. Клері, 

Л. О. Кудрінська, Л. І. Матвієнко, М. Олчман, А. Омото, Л. З. Сердюк, 

М. Снайдер, Т. Шварц); психологічні засади волонтерської роботи та її чинники 

(О. О. Вовчик-Блакитна, Є. П. Ільїн), особливості її організації 

(З. П. Бондаренко, А. М. Льовочкіна), цілепокладання (Ю. М. Швалб), 

психологічні детермінанти (О. С. Азарова, М. С. Яніцький), технології 

залучення та підготовки до неї молоді (О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, 

А. Й. Капська, Л. П. Люта, І. В. Остапенко, О. В. Чуйко) та ін. 

У контексті професійного становлення волонтерська діяльність 

трактується як: чинник становлення особи у професії, спосіб проживання кризи 

професійної ідентичності (Н. О. Кетова, С. І. Чернікова); мотивація до 

формування психологічної готовності до професії (С. О. Сурков); інноваційна 

форма соціально-трудових відносин та нестандартна форма зайнятості 

(Г. О. Крапівіна). 

Разом з тим існує ряд суперечностей між:  
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– запитами практики і стихійністю проявів явища волонтерства в 

суспільстві; 

– соціально схвалюваними цілями волонтерства і мотивацією окремого 

волонтера;  

– теоретичним доробком щодо проблеми волонтерства і новітніми 

викликами суспільно-політичної практики. 

Отже, актуальний стан наукової розробки та соціальна значущість 

проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Індивідуально-

психологічні та мотиваційні особливості особистості як чинники діяльності 

волонтера». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках теми наукових досліджень факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

«Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, 

психологічні та педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 

0114U003481). Тему дисертаційного дослідження затверджено (протокол № 6 

від 21.01.2016 р.) та уточнено (протокол № 4 від 26.10.2018 р.) на засіданнях 

Вченої ради факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження: розкрити зміст мотиваційних та індивідуально-

психологічних чинників діяльності волонтера та встановити їх змістовно-

структурну специфіку й прогностичну цінність. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. У результаті аналізу проблеми чинників волонтерської діяльності 

з’ясувати її зміст та структуру. 

2. З’ясувати статево-вікові, індивідуально-психологічні та мотиваційні 

особливості особистості залежно від її включеності у волонтерську діяльність 

(та міри використання фаху). 

3. Розкрити структурні особливості суб’єктних чинників, встановити 

особливості їх впливу на результативність діяльності волонтера (за мірою 
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використання фаху). 

4. Визначити структуру чинників включеності у волонтерську діяльність 

та побудувати модель інтенції волонтера. 

Об’єкт дослідження – психологічні особливості волонтера. 

Предмет дослідження – взаємозв’язок мотиваційних та індивідуально-

психологічних особливостей діяльності волонтера. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення 

щодо єдності свідомості і діяльності (С. Л. Рубінштейн), теорії діяльності 

(Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв), суб’єктно-діяльнісного підходу 

(К. О. Абульханова-Славська, Є. О. Клімов, О. М. Леонтьєв, М. С. Пряжніков, 

С. Л. Рубінштейн, В. О. Толочек), структурно-функціонального аспекту аналізу 

діяльності (К. О. Абульханова-Славська, О. М. Леонтьєв), структури та змісту 

волонтерської діяльності (Л. В. Абдаліна, О. С. Азарова, М. В. Григорович, 

Є. П. Ільїн, У. П. Косова, Т. Л. Лях, М. Снайдер, А. Омото, М. В. Певная, 

М. С. Яніцький). 

Для розв’язання поставлених завдань у роботі використано такі методи 

дослідження: а) теоретичні – аналіз, синтез, систематизація наукового 

матеріалу в літературних джерелах; б) емпіричні – анкетування, а також 

методики психодіагностики: «Діагностика соціально-психологічних установок 

особистості в мотиваційно-потребовій сфері» (О. Ф. Потьомкіна) – для 

з’ясування вираженості компонентів мотиваційної орієнтації волонтерів і осіб, 

які не включені у волонтерську діяльність; «Діагностика типу емоційної реакції 

на вплив» (В. В. Бойко) – для виявлення домінуючого типу емоційної реакції 

людини; П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ (варіант 

психологічної моделі «Великої п’ятірки» в адаптації А. Б. Хромова) – для 

діагностики вираженості особистісних рис; анкета оцінки діяльності волонтера 

(Т. В. Тимчук) – для виявлення результативності волонтерської діяльності; 

в) методи математично-статистичної обробки даних: описові статистики 

(середнє, мінімальне і максимальне значення, показник стандартного 

відхилення), t-критерій Стьюдента, критерії U-Манна-Уїтні, Колмогорова-
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Смірнова, факторний, множинний регресійний, багатофакторний дисперсійний, 

логістичний регресійний аналізи, коефіцієнт кореляції Пірсона і таблиці 

сполучення – для кількісного аналізу даних та якісний аналіз. Статистична 

обробка даних проводилася за допомогою комп’ютеризованої статистичної 

програми SPSS 23.0. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягає у тому, що вперше: 

– обґрунтовано та побудовано концептуальну модель інтенції волонтера: 

інтенція суб’єкта волонтерської діяльності є основою, яка визначає 

потенційність включеності особи у неї; діяльність є тлом, на якому 

розкривається вплив суб’єктних чинників на результативність; 

– розкрито специфіку статевих, вікових відмінностей мотиваційних та 

індивідуально-психологічних властивостей особистості волонтера: волонтерам-

чоловікам властиві мотиваційні орієнтації на свободу, гроші і владу, тип 

емоційного реагування ейфорична активність назовні на позитивні стимули, 

екстраверсія і пошук уваги; волонтерам-жінкам – мотиваційна орієнтація на 

свободу, тип емоційного реагування рефрактерна активність всередину на 

позитивні стимули, з віком їхня вольова регуляція стає сформованішою; 

– встановлено індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості 

волонтерів: ядром мотиваційної сфери волонтера є мотиваційні орієнтації на 

альтруїзм і свободу; їм властиві самоконтроль, розвинені вольові якості, 

експресивність, відповідальність, прагнення до співпраці, розуміння та повага 

оточуючих; у неволонтерів домінуючою є егоїстична мотивація; їм властиві 

імпульсивність, відособленість, емоційна стійкість, практичність; 

– виявлено особистісні особливості реалізації волонтерської діяльності 

залежно від її виду (фахової і нефахової): за мірою використання професійного 

фаху волонтера у волонтерській діяльності не існує суттєвих відмінностей. 

Проте волонтери і неволонтери мають відмінності: волонтери-психологи не 

прагнуть до домінування, більш орієнтовані на співпрацю; волонтери-юристи 

більш довірливі (ніж юристи-фахівці), наполегливі, пластичні; волонтери, які 
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здійснюють нефахову діяльність, більш наполегливі, відповідальні, прагнуть до 

співпраці, мають високий самоконтроль у поєднанні з розслабленістю; 

– визначено чинники включеності у волонтерську діяльність: мотиваційні 

орієнтації на альтруїзм, процес, егоїзм, свободу, пасивне емоційне реагування, 

екстраверсія, низький рівень доходу; 

– побудовано моделі результативності волонтерської та професійної 

діяльностей з урахуванням індивідуально-психологічних і мотиваційних 

складових: результативність волонтерської діяльності залежить від наявності 

ейфоричної активності назовні як типу емоційного реагування у відповідь на 

позитивні стимули, від таких рис як експресивність, оптимістичність; 

результативність професійної діяльності залежить від таких рис як 

відповідальність, завбачливість, експресивність. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати 

можуть бути використані для розробки методологічного забезпечення відбору 

та підготовки волонтерів волонтерськими і благодійними організаціями, 

громадськими об’єднаннями; у навчальному процесі при викладанні дисциплін 

«Загальна психологія», «Диференціальна психологія», «Профорієнтація та 

профвідбір», «Психологія праці», «Психологія діяльності», «Психологія 

особистості», «Соціально-педагогічні основи волонтерської діяльності». 

Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи впроваджено в 

освітній процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

– факультет психології (довідка № 016/306 від 21.02.2019); у діяльність 

Правозахисного фонду «Розвиток» (довідка № 03–35 від 05.02.2019), у 

діяльність ЦПІК «Мукачівський правозахисний центр» (довідка № 24 від 

08.02.2019), а також ДЗ «Дитячого спеціалізованого (спеціального) санаторію 

«Барвінок» МОЗ України (довідка № 49 від 22.02.2019). 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечується 

теоретичним аналізом проблеми, відповідністю застосованих методів меті та 

завданням дослідження, поєднанням якісного і кількісного аналізу отриманих 

емпіричних даних, застосуванням багатовимірних методів статистичного 
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аналізу даних та відповідним добором груп, репрезентативністю і достатньою 

кількістю вибірки досліджуваних. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 

результати емпіричного дослідження доповідалися на XVIII та XIX 

Міжнародних конференціях молодих науковців «Проблеми особистості в 

сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (PPMSRPR) (Київ, 

2016, 2017); Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди 

святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня психолога (Київ, 

2017); VI Міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація і 

ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (SRPCMS) (Київ, 

2018); Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість, сім’я і 

суспільство: питання педагогіки і психології» (Львів, 2018). 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 10 

публікаціях, серед них 5 статей у наукових фахових виданнях, включених до 

переліку, затвердженого МОН України, 3 з яких – статті у виданнях України, 

які включені до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus», 5 тез 

виступів на наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Список 

використаних джерел містить 271 найменування, з них 38 – іноземною мовою. 

Обсяг основного тексту дисертації становить 182 сторінки, загальний обсяг – 

230 сторінок. Робота містить 52 таблиці (на 21 сторінці), 10 рисунків (на 6 

сторінках) та 14 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У першому розділі висвітлено теоретичні підходи до визначення 

волонтерської діяльності, визначено її психологічні особливості, психологічну 

структуру, проаналізовано погляди зарубіжних і вітчизняних вчених щодо 

рушійних спонук і психологічних чинників волонтерської діяльності, визначено 

її атрибутивні характеристики, обґрунтовано та побудовано концептуальну 

модель інтенції волонтера. 

1.1. Теоретичні підходи до визначення волонтерської діяльності, 

психологічна сутність поняття волонтерська діяльність 

Аналіз сутності волонтерства як явища можливе з позицій різних 

дисциплінарних підходів: еволюційного, правового, політичного, економічного, 

культурологічного, соціологічного та психологічного. 

Відповідно до еволюційного підходу (П. О. Кропоткін), взаємодопомога 

розглядається як чинник еволюції [105] (найбільш пристосованим є не той, хто 

фізично сильніший, а той, хто вміє підтримувати один одного заради блага всієї 

спільноти). В контексті генетичного підходу (Л. Грінберг) [99] вважають, що 

безкорисна діяльність здійснюється через вплив генетичної потреби приносити 

користь для суспільства. 

Правовий підхід (В. Л. Голуб, В. В. Щорс, Д. С. Лещенко) [43, 44, 227, 

228, 120] відображається у закріпленні поняття волонтерської діяльності, її 

специфіки, принципів, напрямів у чинному законодавстві. В українському 

законодавстві волонтерська діяльність має статус добровільної, неприбуткової 

соціально спрямованої діяльності, яку здійснюють волонтери та волонтерські 

організації через надання волонтерської допомоги. 

Волонтерська діяльність відповідно до економічного підходу аналізується 

через оцінку соціально-економічної вигоди для суспільства, держави, спільнот 

та індивіда (О. М. Зінатулін, Л. А. Карасева) [67]. Волонтерська діяльність 

може розглядатися через призму двох моделей: моделі особистої вигоди [253] 
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та моделі суспільних благ [239]. Згідно з першою моделлю, існують два 

чинники, які обґрунтовують затрати волонтерів, зокрема, ресурсних і часових: 

а) волонтери мають можливість отримати освіту, встановити корисні контакти 

чи набути важливі навички, які у перспективі сформують особистісний капітал 

(інвестиційна модель); б) волонтери отримують емоційну вигоду в процесі 

здійснення волонтерської діяльності (модель споживання). 

В основі другої моделі (суспільних благ) покладений виключно альтруїзм 

волонтерської діяльності [239]. Доброволець готовий жертвувати особистим 

часом, своїми силами заради задоволення потреб об’єкта волонтерської 

діяльності. Волонтерська діяльність, досягнувши певних масштабів, може 

повністю замінити собою надання державних послуг, якщо за 

непередбачуваних обставин держава не зможе надавати такі послуги своїм 

громадянам. Підтвердження такі висновки знайшли у 2014 році, коли 

волонтери в Україні зуміли мобілізувати потужний матеріальний і людський 

ресурс для допомоги армії в умовах суспільно-політичної кризи. 

Культурологічний підхід (К. В. Рублева, Ю. І. Носова) [190, 152] пов’язує 

рівень розвитку волонтерства із розвитком культури у суспільстві, наявністю у 

ньому певних традицій. У свою чергу, волонтерство як феномен розглядається 

як культурне явище, яке транслює певні культурні традиції і духовні цінності. 

Соціологічний підхід пояснює феномен волонтерства як соціальний 

феномен, соціальний інститут, який формується на основі взаємодії як окремих 

людей, так і організацій. Волонтерська діяльність розглядається як соціальна 

діяльність, соціальний рух, соціальна спільнота, соціальний ресурс і цінність. 

Волонтерська діяльність визнається однією з найважливіших та унікальних 

форм соціальної солідарності, яка згуртовує суспільство і сприяє інтеграційним 

процесам. У соціологічному підході досліджують соціальний портрет (профіль) 

волонтера. У соціології волонтерство і волонтерська діяльність розглядаються в 

контексті управлінського підходу: в рамках теорії управління (М. В. Пєвная), 

проблеми соціального управління (М. О. Осипова), управління громадянською і 

соціальною участю (Є. М. Акімкін), технологізації управління (В. О. Шилова); 
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трудового та економічного підходів, зокрема, дослідження ефективності 

волонтерства (Х. К. Анхайєр, Л. М. Саламон), інституціонального підходу – 

інституціональні механізми соціального управління (П. Димаджіо, Д. Норт), 

завдяки яким відтворюються правила, норми і його структура [164, 154, 6, 235, 

244, 150]. 

Психологічний підхід має на меті ідентифікувати особистісні 

характеристики (Л. І. Матвієнко, К. С. Алексейченко), які відрізняють 

волонтерів від неволонтерів, а також виявити специфічні мотиви здійснення 

волонтерської діяльності (А. Омото, І. В. Юрченко). У рамках психологічного 

підходу виокремлюють індивідуальні відмінності і психологічні 

характеристики волонтерів (Т. Л. Лях), а також причини, за яких добровольці за 

відсутності матеріального стимулювання готові допомагати тим, хто такої 

допомоги потребує [134, 262, 246, 38]. 

Напрацювання цих підходів дозволяє охопити всю багатоманітність умов, 

в яких розвивається волонтерство, і розкрити багаторівневість цього явища. 

Через призму системного, інституціонального і діяльнісного підходів 

проаналізовано тенденції розвитку «третього сектору», а також особливості 

волонтерства у різних країнах (В. М. Пєвная), які умовно співвідносяться із 

трьома моделями волонтерства: традиційною демократичною, змішаною та 

пострадянською квазідемократичною. Ці моделі дають розуміння умов, що 

задають напрямок розвитку волонтерства саме в Україні і причин, які 

обумовлюють включеність у волонтерську діяльність і які відображаються на 

мотиваційному профілі волонтерської діяльності [162]. 

Специфіка традиційної демократичної моделі волонтерства (поширена у 

США, Канаді, Австралії) полягає у тому, що волонтерство є сформованою 

національною традицією і має високий рівень професіоналізації цієї діяльності 

та управлінських процесів. Змішана модель (притаманна країнам 

Європейського Союзу) передбачає, що волонтерство є виявом як національної 

традиції, так і постає як нове соціальне явище. Зміст діяльності волонтерів 

характеризується високим рівнем диференціації мотивації і підтримкою 
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населення, а в суб’єктивному аспекті спостерігається прагматизація 

волонтерської діяльності через зміну її мотивації. Пострадянська – 

квазідемократична модель (характерна для країн пострадянського простору, 

зокрема, донедавна і для України) передбачає дискретний характер розвитку 

волонтерства. У цілому, населення ставиться схвально до волонтерської 

діяльності, проте когнітивна, поведінкова та емоційна включеність залишається 

невисокою [162]. В Україні така включеність залишалася невисокою до появи 

суспільно-політичної кризи. 

Українське волонтерство вирізняється на тлі інших країн тим, що воно 

активізувалося у відповідь на гостру кризу у суспільстві й неможливість 

держави вирішити нагальні соціальні проблеми, а також питання оборони 

країни та гуманітарної допомоги постраждалим. 

Волонтерство як явище вже давно стало об’єктом науки, а волонтерська 

діяльність – предметом дослідження зарубіжних та вітчизняних науковців в 

області соціології, педагогіки, психології, правового регулювання. 

У соціології волонтерство і волонтерська діяльність розглядаються в 

контексті управлінського підходу (М. В. Певная, М. О. Осипова, Є. М. Акімкін, 

В. О. Шилова) [162, 154, 6]; трудового та економічного підходів (Х. К. Анхайєр, 

Л. М. Саламон) [235, 259]; інституціонального підходу (П. Димаджіо, Д. Норт) 

[244, 150]; діяльнісного – вивчається професіоналізація волонтерства на різних 

системних рівнях (С. В. Михайлова) [144]; соціально-психологічного – 

волонтерська діяльність досліджується через поняття просоціальної поведінки 

(Є. П. Ільїн, Г. Клері, А. Омото, М. Снайдер) [73, 243, 262]. 

У педагогіці волонтерство вивчається як: чинник соціалізації і 

комунікації (Є. С. Айвазова, А. І. Кладько) [5], стимул інтелектуальної і рухової 

активності молоді; виховання (Х. В. Загладіна) [62], активна життєва позиція 

дитини (Т. А. Кононова, Н. М. Степанова) [93, 168], складова соціально-

педагогічної діяльності молодіжних організацій (Ю. Й. Поліщук) [170], 

механізм розвитку соціальної активності молоді (Т. В. Ігнатова, Т. В. Антонова, 

Є. Ю. Ісаєва) [71], подолання соціальної ними апатії (П. В. Авдєєв, 
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Т. В. Коротаєва) [2], технологія залучення молоді; практика, що забезпечує 

успішність її соціалізації (Х. Т. Загладіна, У. П. Косова) [62, 98]. 

В області правового регулювання волонтерська діяльність аналізується в 

аспекті взаємовідносин держави та суспільства (В. Л. Голуб, І. М. Проць) і як 

категорія державного управління (Л. А. Буркова, Н. М. Кругла) [43, 44, 181, 25]. 

У сучасній психології проблема волонтерства розробляється в контексті 

таких підходів: функціонального – людина залишається волонтером допоки ця 

діяльність продовжує виконувати свої функції (Г. Клері, М. Снайдер) [243]; 

структурно-морфологічного – йдеться про психологічні компоненти діяльності 

волонтерів (мотивація, цілі, результати, вміння планувати і приймати власні 

рішення) (О. С. Азарова) [3, 4]; структурно-функціонального (О. М. Леонтьєв, 

К. О. Абульханова-Славська) [119, 1]; аксіологічного – волонтерська діяльність 

розглядається через призму ціннісних орієнтацій (К. Бідерман, О. І. Холіна) [13, 

218]; діяльнісного – вид діяльності, що має в основі принципи свободи від 

примусу, можливості вибору, альтруїзму, діяльності поза сімейними і дружніми 

стосунками; основа змін особистості волонтера (О. М. Леонтьєв, 

Л. С. Виготський) [119, 35]; суб’єктного – особистість волонтера є суб’єктом 

діяльності, якому характерна активність, ініціативність, відповідальність, 

прагнення досягнення ідентичності (С. Л. Рубінштейн, В. А. Петровський, 

А. В. Брушлінський) [189, 203, 24]; особистісного – особистість волонтера є 

єднаючою ланкою, що об’єднує психічні процеси, самосвідомість, внутрішній 

світ; надає його поведінці послідовність, стійкість у напрямі акмеологічного 

розвитку, зрілості особистості (К. О. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, 

Д. О. Леонтьєв, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн) [1, 8, 119, 169, 189]; 

суб’єктно-діяльнісного – у волонтерські діяльності розкриваються форми 

відношень (пізнавальна, діяльнісна, ставлення); суб’єкт волонтерської 

діяльності виступає основою свідомості та діяльності (С. Л. Рубінштейн, 

К. О. Абульханова-Славська, О. М. Леонтьєв, Є. О. Клімов, В. А. Толочек, 

М. С. Пряжніков, О. Ю. Пряжнікова, О. М. Родіна, О. М. Іванова) [189, 1, 119, 

88, 215, 182, 186, 70]; системного – як цілісність, складне системне утворення 
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(метасистемний, структурний, функціональний, генетичний, інтегративний 

аспекти) (П. К. Анохін, Б. Ф. Ломов, С. Л. Леньков, Т. Б. Мацюк) [9, 122, 118]; 

полісистемного – як цілісне і системне утворення, соціально-психологічний 

феномен (У. П. Кретова) [120]; акмеологічного – аналізуються закономірності, 

чинники та умови продуктивного й оптимального розвитку особистості 

волонтера в умовах виконання волонтерської діяльності (О. О. Бодальов, 

Н. В. Кузьміна) [17, 110]; гуманістичного – істинна волонтерська діяльність має 

сенси, організовані системою вищих цінностей і позитивних мотивів (К. Левін, 

А. Маслоу, Г. К. Салліван) [117, 133]; комплексного – особистість волонтера 

аналізується у контексті її статусу, суспільних функцій, мотивації поведінки і 

діяльності залежно від цілей і цінностей, характеру та нахилів (Б. Г. Ананьєв) 

[8]; компетентнісного – результативність волонтерської діяльності визначається 

потенціалом і розвитком особистості волонтера, а не лише наявністю якостей, 

необхідних для виконання такої діяльності (І. О. Зимня, В. Д. Шадріков) [66, 

224]. 

Розкрито причини і специфіку волонтерської діяльності в рамках 

відповідних теорій: еволюційної – поведінка, спрямована на допомогу іншим, 

має генетичні передумови (Ч. Дарвін, П. О. Кропоткін); довіри – волонтерство 

передбачає культуру довіри (С. Н. Айзенштадт, П. Бурдьє, Т. П. Скрипкіна), 

філантропії –психологічні меанізми благодійності, мотивація філантропів-

волонтерів (С. В. Алещенок, Н. А. Потапова); співчуття – спічуття як соціальна 

емоція спонукає до допомоги іншим (Т. П. Гаврилова, В. П. Кузьміна), емпатія 

як фундаментальна характеристика особистості волонтера (І. М. Юсупов, 

Є. П. Ільїн); альтруїзму –особливості альтруїстичної поведінки; психологічні 

механізми просоціальної поведінки особистості волонтера, альтруїстичний 

мотив спричиняє стійке емоційне реагування, задіюється механізм 

ідентифікаційно-емпатійного злиття, ототожнення і співпереживання 

(М. Снайдер, А. Омото, Д. Клері, Є. П. Ільїн); соціального научіння –

очікування, емоції, стреси впливають на закріплення певної форми поведінки 

людини (А. Бандура, Дж. Роттер); систем та екологічних наслідків; конфлікту; 
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розширення прав і можливостей; соціального обміну; потреб – потреби у владі, 

успіху та приналежності є чинниками поведінки людини, відповідно до яких 

диференціюють провідні мотиви волонтерської діяльності (Д. Маккеланд) [105, 

201, 7, 172, 42, 110, 233, 73, 243, 262, 11]. Описані теорії не дають можливості 

розкрити феномен волонтерства у повній мірі, однак, вони мають 

багатовимірний підхід до вивчення цього явища. 

Особливості сучасного волонтерського руху досліджувалися багатьма 

вченими, зокрема, О. М. Колосовою, В. М. Занозіною, Т. М. Трофімовою, 

О. М. Чістіковим, Г. О. Трофімовою, С. М. Лавровським, О. О. Гвоздецькою, 

С. Б. Мамоновою, А. В. Савельєвою, І. О. Панчук, Г. О. Крапівіною, 

Н. П. Борецькою, О. Г. Карпенко, І. Я. Пінчук, Т. .Л. Лях, К. А. Василенко, 

А. Й. Капською, К. О. Кучиною, А. А. Кубрак, Р. А. Мороз, П. А. Казар’ян [14, 

216, 158, 23, 168, 38, 32, 40, 114, 115, 145]. Численні праці присвячені 

переважно вивченню мотивації волонтерської діяльності й феномену 

соціального навчання добровольців. Однак, ще недостатнім є наукове 

осмислення волонтерської діяльності як об’єкта психологічного дослідження, її 

структурно-змістовних характеристик, чинників впливу на особистісний 

розвиток людини [38]. Більше цим питанням приділяють увагу зарубіжні 

дослідники, оскільки інші країни світу (США, Канада, Австралія, країни 

Європейського Союзу) мають більш тривалу історію цього суспільного 

феномену та широку представленість волонтерства у повсякденному житті 

громадян. 

Розкриваючи сутність поняття волонтерства, З. П. Бондаренко визначає 

його як благодійність, здійснювану фізичними особами на засадах 

неприбуткової діяльності, без отримання заробітної плати за її виконання, без 

просування по службі, заради добробуту «спільнот і суспільства в цілому»; 

добровільницьку діяльність, в основі якої лежать ідеї «безкорисливого 

служіння гуманним ідеалам людства», не переслідуючи мету отримання 

прибутку чи кар’єрного зростання; отримання всебічного задоволення своїх 

особистих і соціальних потреб через надання підтримки іншим людям; форму 
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реалізації громадянської активності та базу для функціонування громадських 

організацій; національну ідею милосердя і благочинності. Волонтером є 

доброволець, громадянин, який долучається до вирішення соціально значущих 

проблем у формі безоплатної праці [22]. 

Здійснюючи аналіз дефініцій термінів «волонтерство» і «волонтерська 

діяльність», О. Л. Іванік [69] вказує, що у визначеннях цих понять превалюють 

три основні аспекти: особистісний, суспільний та ціннісний. Особистісний 

аспект, на думку науковця, виявляється через активність, вольові якості, 

задоволення потреб у соціальних зв’язках, (спілкуванні, прихильності, турботи 

про інших, уваги до себе, спільної діяльності), престижі (самоповазі, повазі з 

боку інших, визнанні, досягненні успіху і високої самооцінки) та духовних 

(пізнанні, самоактуалізації, самовираження, самоідентифікаціі). Суспільний 

аспект розкривається через розвиток громадськості, суспільні об’єднання 

заради досягнення спільної мети, суспільну відповідальність. Третій – 

ціннісний аспект розглядається через призму розвитку таких термінальних 

цінностей, як турбота про інших, допомога, свобода, мир, солідарність тощо. 

Волонтерська діяльність в Оксфордському словнику («volunteer activity») 

тлумачиться як «тип соціально схвалюваної і соціально визнаної діяльності як 

різновиду безкорисливої громадської поведінки, що характеризується етичним і 

творчим рівнями соціальної активності, що виражається в будь-яких корисних 

заходах з метою зміни навколишнього світу та виступає однією з умов 

інтелектуального, особистісного і діяльнісного розвитку особистості, визначає 

її життєву позицію як гуманістичну» [254]. Результати дослідження 

волонтерської діяльності М. Шерр [261] свідчать, що це поняття включає в себе 

набагато більше, аніж безоплатну діяльність, а саме людей, які здійснюють 

свідомий вибір на користь допомоги суспільству. Така допомога, на думку 

дослідника, виходить за рамки основних зобов’язань волонтера. 

Розглянемо як визначається волонтерська діяльність в офіційних 

міжнародних документах та як вона трактується зарубіжними й вітчизняними 

науковцями. У «Рекомендаціях щодо підтримки волонтерства», затверджених 
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Генеральною асамблеєю ООН, термін «волонтерська діяльність» належить до 

«широкого спектра видів діяльності, з урахуванням традиційних форм 

взаємодопомоги та самодопомоги, офіційного надання послуг та інших форм 

громадянської участі, що здійснюються добровільно, для загального 

громадського блага, і де грошова винагорода не є головним мотивуючим 

фактором» [264]. Рада Європи використовує поняття волонтерської діяльності у 

розумінні усіх видів добровільної участі. Така участь є доступною для всіх, 

неоплачувана, здійснюється за власним вільним вибором, є освітньою і 

забезпечує додаткову соціальну цінність. 

Міжнародна експертна група з питань волонтерства та соціального 

розвитку у 1999 році визначила три характерні особливості волонтерської 

діяльності: 1) діяльність має бути неприбутковою; 2) діяльність повинна бути 

добровільною, згідно з особистою волею індивіда; 3) діяльність повинна бути 

корисною кому-небудь, не тільки волонтеру, а й суспільству загалом [228]. 

Виходячи з цієї концепції експерти визначили чотири типи волонтерської 

діяльності: а) взаємодопомога та самодопомога; б) філантропія та послуги 

іншим людям; в) участь або громадянський обов’язок; г) рекламно-

пропагандистська діяльність або проведення кампаній. 

У 2001 році в Амстердамі (Нідерланди) на XVI Всесвітній конференції 

волонтерів була прийнята Загальна декларації волонтерів, у якій визначено такі 

принципи діяльності волонтерів [59]: а) визнання права на закріплення за всіма 

чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, 

фізичних можливостей, відповідного соціального та матеріального становища; 

б) поважання гідності й культури всіх людей; в) надання допомоги, 

безкоштовних послуг особисто чи організовано в дусі партнерства та 

братерства; г) визнання рівної важливості особистих і колективних потреб, 

сприяння їх забезпеченню; д) перетворення волонтерства на елемент набуття 

нових знань і навичок, удосконалення здібностей, стимулюючи при цьому 

ініціативу та творчість людей, надаючи кожному можливість бути творцем, а не 

користувачем, спостерігачем. 
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Слід також виокремити напрями діяльності волонтерів. Хоча їх 

неможливо зазначити у повному обсязі, оскільки частина з них носить 

непостійний, ситуативний характер, однак, до основних найчастіше відносять 

соціальну сферу, де участь держави недостатньо ефективна і волонтерський рух 

виникає у відповідь на кризу в державній сфері; гуманітарну, освітню 

діяльність; допомогу дітям та молоді; допомогу хворим у лікувальних закладах 

і закладах соціального захисту; діяльність із захисту навколишнього 

середовища тощо. Значущість активізації волонтерської діяльності в контексті 

евроінтеграційних прагнень України підтверджується розповсюдженістю 

практики участі у волонтерській діяльності в країнах ЄС українських 

волонтерів з числа студентської молоді. 

Українські та зарубіжні дослідники, які займаються вивченням 

проблематики волонтерської діяльності, мають схожі погляди на особливості 

волонтерської діяльності: це добровільний соціально орієнтований вид 

діяльності, що має суспільно-корисний характер, ставить за мету змінити 

навколишній світ. Така діяльність неприбуткова, має немонетарну мотивацію 

(натомість її замінюють інші види мотивації). Результатом такої діяльності є 

благо (за О. С. Азаровою) [4]. 

В якості суттєвих характеристик волонтерської діяльності О. С. Азарова 

та М. С. Яницький виокремлюють такі [4]: а) волонтерська діяльність є типом 

соціально схвалюваної і визнаної діяльності, різновидом безкорисливої 

суспільної поведінки, яка характеризується моральним і творчими рівнями 

соціальної активності, вираженої в будь-яких суспільно корисних заходах з 

метою зміни навколишнього світу, і є однією з умов інтелектуального і 

діяльнісного розвитку людини, визначаючи її життєву позицію як 

гуманістичну; б) волонтерська діяльність характеризується відсутністю яких-

небудь спеціальних професійних навичок для її виконання, добровільним і 

суспільно-корисним характером, відсутністю мотивації до отримання 

винагороди (оплати) (заміщення її іншими мотиваціями), значимістю 

результатів, прогресивною спрямованістю. Суб’єктом взаємодії завжди є інша 
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людина чи група; в) основними сферами волонтерської діяльності є соціальна, 

освітня сфери, захист довкілля, армія, запобігання злочинності, правовий 

захист, дозвілля. 

Однією з особливостей волонтерської діяльності, у порівнянні з іншими 

видами діяльності людини, є її нерегулярність. Нерідко волонтерська робота 

реалізується як акція. Описуючи сучасні тенденції волонтерського руху, 

В. М. Певная звертає увагу на появу нового типу волонтерства, якому 

притаманна епізодичність, коли волонтери керуються переважно егоїстичною 

мотивацією і слабо залучені до волонтерських організацій [161]. 

У західній соціології термін «волонтерство» використовується поряд з 

терміном «добровільна праця» як неоплачувана добровільна робота, що 

здійснюється людьми для вирішення проблем суспільства і досягнення 

соціально значущих цілей (Х. К. Анхайєр, Л. М. Саламон, Дж. Вілсон, 

М. Мусік). Вітчизняними вченими поняття «добровільна діяльність» і 

«волонтерська діяльність» часто вживаються як синоніми [107, ст. 15]. 

У зарубіжних, зокрема, західноєвропейських концепціях велику 

значимість має цінність волонтерської діяльності для самих волонтерів [237]. 

Російські та вітчизняні дослідники розглядають волонтерство як форму 

громадської благодійної діяльності, яку характеризує відсутність жорсткої 

регламентації і залучення широкого кола суб'єктів [108, 3]. 

Ще одна ключова відмінність зарубіжних і російських трактувань полягає 

в розстановці пріоритетності аксіологічних і соціальних смислів волонтерської 

діяльності. Для авторів пострадянського простору на першому місці – цінність 

для суспільства, для зарубіжних – цінність для членів різних спільнот і для 

самих волонтерів. Зарубіжні трактування базуються переважно на прагматизмі, 

тоді як перший підхід до визначення волонтерства більш соціальний. 

В Україні на сучасному етапі під волонтерською діяльністю розуміють, 

насамперед, добровільну діяльність громадян чи громадських об’єднань, прямо 

чи опосередковано пов’язану з допомогою мирному населенню, внутрішньо 

переміщеним особам і військовослужбовцям. 
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Ця діяльність має суттєві особливості, характеризується значною 

кількістю нестандартних для світової практики напрямів діяльності. Зокрема, 

створенням протягом 2014-2015 років не тільки системи допомоги окремим 

особам, що її потребують, але й системи допомоги державним структурам, 

зокрема, у військовій сфері. 

Можна виокремити ряд характерних рис прояву волонтерської діяльності 

у нашій країні, які зумовлені соціокультурними особливостями українського 

суспільства, поєднанням унікальних подій та умов і які формують потребу у 

волонтерській діяльності [47]: а) велика частка волонтерської діяльності, що не 

має формального характеру; б) певна «вимушеність» волонтерських ініціатив 

як наслідок неефективності державних інституцій або обмеженості ресурсів 

держави; в) високий рівень ініціативності та незалежності діяльності 

волонтерських структур; г) становлення волонтерських структур як організацій 

громадянського суспільства, що професійно задовольняють певні потреби; д) 

прихід багатьох волонтерів не зі структур громадянського суспільства, а з 

різних сфер професійної діяльності, зокрема, з ІТ-технологій, підприємництва 

тощо. 

Окрім особливостей, в сучасній діяльності волонтерів України є 

характерні ознаки, що поєднують цю діяльність з діяльністю волонтерів інших 

країн [47]: соціально-масовий характер; відсутність яких-небудь професійних 

навичок для її виконання; добровільний характер; соціальна значимість, 

прогресивна спрямованість; відсутність мотивації отримання оплати, її 

заміщення іншими видами мотивацій; інструментальний характер (інструмент 

проеціювання і формування особливостей особистісного розвитку). 

Специфічною рисою волонтерської діяльності є те, що ця діяльність не 

висуває високих вимог до професійної підготовки особистості чи наявності 

досвіду, однак вимагає особливих особистісних якостей (Т. Л. Лях) [124]. 

Волонтер повинен мати певні уміння і навички, зокрема, на думку 

О. В. Веремєєнко [33], такі як уміння визначати потреби людей та бути готовим 

надавати різні види допомоги людям, які опинилися в кризовій ситуації, при 
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тому володіти навичками психологічного захисту, не допускаючи емоційного 

вигорання. Діяльність волонтерів обумовлена потребами допомогти іншій 

людині у вирішенні її проблем, прагненням відчути свою необхідність. 

Волонтерський рух однаково значущий як для суспільства, людей, які 

потребують допомоги, так і для самих волонтерів. Слід зауважити, що 

допомагаючи іншим, волонтер допомагає і собі (Р. Беккерс) [237, 238]. 

Виконуючи важливу місію, волонтер відчуває повагу до себе, набуває 

впевненості у своїх силах, стає самодостатньою особистістю. Як стверджують 

самі волонтери, їх життя стає наповненим, цікавим, має сенс, а набутий досвід у 

добровільній праці стає у нагоді в будь-якій сфері професійної діяльності, у 

житті, оскільки їм простіше спілкуватися, взаємодіяти, швидко приймати 

рішення, а також сприяє саморозвитку особистості. 

Волонтерська діяльність, вважає Н. О. Мирошніченко [141], сприяє 

самореалізації, особистісному росту, саморозвитку людини, яка її здійснює; 

вона носить суспільно корисний характер та допомагає формувати себе як 

особистість, враховуючи вимоги суспільства. Науковиця звертає увагу на те, 

що при детальному аналізі складових цього процесу простежується певна 

закономірність: молоді волонтери завдяки власній соціальній діяльності 

набувають сенсожиттєвих орієнтирів, опановують мистецтвом життєтворчості 

особистості. 

Визначення потребують ознаки волонтерської діяльності. М. В. Певная 

[162] до її невід’ємних сутнісних характеристик відносить наступні: 

1) включеність волонтерства до більш широкого контексту соціальних, 

економічних, політичних відносин; 2) наявність нормативних регуляторів на 

основі загальнолюдських і гуманістичних цінностей; 3) реалізацію 

волонтерства як форми соціальної взаємодії на основі поєднання його 

національних і інтернаціональних проявів; 4) наявність процесуального 

характеру волонтерської діяльності; 5) реалізацію волонтерської діяльності у 

вільний від основної роботи час, досягнення практичної користі, наявність 

організованого характеру праці; 6) наявність у суб’єкта волонтерської 
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діяльності таких атрибутів, як відсутність очікувань якої-небудь матеріальної 

винагороди за результати своєї праці, осмислений і усвідомлений вибір, 

відповідальне ставлення, задоволення процесом і результатами волонтерської 

діяльності; 7) наявність соціальних, економічних, політичних, культурних 

ресурсів волонтерської діяльності; 8) наявність спільних цінностей, інтересів, 

установок як основи формування соціальної ідентичності волонтерства. 

Психологічною особливістю волонтерської діяльності є одночасне задоволення 

волонтером своїх індивідуальних потреб поряд із суспільними потребами. 

Сутнісними ознаками, які вирізняють діяльність волонтерів від інших 

практик (особливості волонтерської діяльності), А. О. Клепікова вважає такі: 

особлива ідеологія, певна власна система норм, свобода від обмежень, які 

існують у професійній сфері соціальної роботи [85]. 

Для більш повного розкриття психологічної суті волонтерської 

діяльності, треба звернути увагу на те, як її сприймають самі волонтери. 

Результати дослідження У. П. Косовою психологічних особливостей волонтерів 

[99] свідчать, що волонтери не вважають власну діяльність складною, творчою 

або ідеальною. Вони не дають їй окремих емоційних оцінок і розглядають 

волонтерство як позитивне явище у своєму житті через процес самореалізації; 

не визначають для себе часових обмежень для здійснення волонтерської 

діяльності, оцінюючи її як перспективну чи неперспективну. При цьому сама по 

собі волонтерська діяльність є для волонтерів діяльністю заради діяльності, яка 

не оцінюється з точки зору труднощів, небезпеки чи отримання матеріальної 

користі. 

Включення особистості у волонтерську діяльність веде до позитивних 

змін світосприйняття, комунікативної свідомості, що призводить до утворення 

таких особистісних якостей як соціальна й інтелектуальна активність, соціальна 

компетентність, уміння діяти в нестандартних життєвих ситуаціях. 

Волонтерську діяльність, як засвідчив теоретичний аналіз її визначень, 

трактують по-різному, а саме як: добровільний, осмислений, свідомий, вільний 

вибір, безкорисливе служіння, виявлення особистої волі індивіда; вид 
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соціальної активності, діяльна вмотивована участь (В. О. Болотова, 

Л. О. Ляшенко, Т. М. Байдак) [19], відсутність примусу (Є. І. Холостова) [219], 

соціоцентрична або альтероцентрична активність (А. І. Левдер) [116]; спосіб 

підтримки, спосіб впливу (покращення) життя, привнесення у нього цінностей і 

звичок; самореалізацію через ініціювання проектів [176], кризове реагування, 

спільне вироблення нових шляхів вирішення проблем; наслідування 

позитивного прикладу; спосіб самоутвердження, самореалізації, прагнення до 

успіху; вияв творчості, привнесення творчих ідей; когнітивну, поведінкову й 

емоційну залученість; актуалізацію потенціалу; інтеграцію особистості у 

соціальну систему, яка підтримує ціннісні зразки поведінки (М. В. Певная) 

[163]; мобілізаційну практику волонтерських структур, конструктор соціальних 

ролей та ідентичностей (А. В. Кисиленко) [83]; принципово односторонній 

обмін, особистий внесок у розв’язання соціальних проблем, благодійницькі 

настанови (І. В. Юрченко) [146]; просоціальну діяльність у цільовому, 

процесуальному, змістовному і технологічному компонентах (М. Ф. Басов) 

[204]; інструмент соціального, культурного, економічного та екологічного 

розвитку (Р. А. Мороз, П. А. Казар’ян) [145]. 

Отже, атрибутивними властивостями волонтерської діяльності є: 

свідомий вибір; добровільність; відсутність матеріальної вигоди, спосіб 

транслювання суспільно-важливих цінностей, соціальна значущість результатів 

волонтерської діяльності, спосіб реалізації особистісного потенціалу та 

утвердження суб’єктної позиції до навколишнього світу. 

Аналізуючи психологічний зміст поняття волонтерської діяльності, ми 

розуміємо його як готовністю добровільно пожертвувати своїми ресурсами 

заради блага чужої людини. Саме у цьому визначенні закладена психологічна 

суть діяльності волонтера, особливість його особистості та унікальність 

людської природи. 

Отже, по-перше, в різних науках про людину ми знаходимо 

різноспрямоване, з різним змістовим наповненням визначення поняття 

волонтерської діяльності: з погляду прихильників еволюційного підходу – 
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волонтерська діяльність тлумачиться як фактор еволюції; представники 

економічного підходу стоять на засадах розуміння даного явища як соціального 

внеску та отримання користі; культурологічний підхід розглядає волонтерську 

діяльність як канал передачі норм і цінностей; науковці, які відстоюють 

політичний підхід, тлумачать волонтерську діяльність як спосіб залучення до 

громадського життя; з правового підходу – вона розглядається як законодавча 

база. Слід наголосити на психологічному підході до волонтерської діяльності. 

Психологічна суть цього поняття полягає у тому, що під волонтерською 

діяльністю слід розуміти готовність добровільно жертвувати своїми ресурсами 

заради блага чужої людини. Це є сутнісні індикатори поняття волонтерська 

діяльність. 

По-друге, на перетині зазначених наукових підходів визначаються деякі 

спільні моменти волонтерської діяльності: її мета полягає у перетворенні 

навколишньої дійсності, вирішенні соціальних проблем, задоволення потреб 

тих, хто потребує допомоги; мотиви такої діяльності можуть бути, як 

альтруїстичними, так і егоїстичними, а результати тлумачаться як благо. Сенс 

такої діяльності полягає у тому, що переслідується соціальна, а не економічна 

ефективність. 

По-третє, робоче поняття для психологічного дослідження з урахуванням 

напрацювань у різних галузях людинознавства наступне: волонтерська 

діяльність є таким соціально схвалюваним способом актуалізації внутрішньої 

інтенції особистості, який проявляється як добровільний свідомий вибір на 

користь переходу від потенційної до практичної включеності у волонтерство 

задля реалізації суспільного запиту через задоволення потреб благоотримувачів 

шляхом безкорисливого надання фахових чи нефахових послуг, здійснення 

матеріальних/нематеріальних, інтелектуальних та особистісних внесків і затрат, 

відображається у прагненні до результативності, є умовою реалізації 

особистісного потенціалу волонтера. 
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1.2. Психологічна структура волонтерської діяльності. 

Розкриття психологічної суті волонтерської діяльності вимагає з’ясування 

психологічної структури такої діяльності. Спираючись на суб’єктно-

діяльнісний підхід, Л. О. Кудрінська [109] пропонує виділити основні елементи 

волонтерської діяльності як процесу: її сутність, суб’єкт праці, мету активності, 

продукт активності, режим, мотивацію активності, її організацію і трудовий 

стаж. Нижче подаємо таблицю, зроблену на основі результатів, представлених у 

роботі Л. О. Кудрінської, де описані елементи волонтерської діяльності поряд із 

професійною діяльністю. 

Таблиця 1.1. 

Порівняльна таблиця волонтерської і професійної діяльності на основі 

компонентів трудової діяльності 

Статус Державна і комерційна 

праця  

(професійна діяльність) 

Добровільна праця 

(волонтерська діяльність) 

Суб’єкт активності Держслужбовець, власник, 

найманий працівник 

Волонтер, доброволець 

Мета активності Функціонування системи 

управління, винагорода 

Вирішення соціальних проблем, 

задоволеність отримувача блага 

Продукт активності Досягнення планових 

показників, товар чи послуга 

Благо 

Режим активності Постійний Непостійний, у формі акцій 

Мотивація 

активності 

Зайняття позиції в ієрархії, 

матеріальна мотивація 

Мотиви на безоплатному принципі 

Організація 

активності 

Через державні, комерційні 

організації, індивідуальне 

підприємництво 

Через громадські організації або 

самостійно 

Трудовий стаж За трудовим договором 

нараховується стаж для 

наступної виплати пенсії 

В Україні не зараховується до 

трудового стажу 

Суб’єктом волонтерської діяльності є волонтер. Досить поширеною є 

думка науковців, що у всьому світі левову частку волонтерів складає найбільш 

соціально активна частина суспільства – молоді люди віком від 18 до 25 років. 

Проте на фоні кризових подій в Україні ми можемо спостерігати зовсім іншу 

ситуацію. За даними Фонду «Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва» та 

відкритими джерелами інформації [40] портрет українського волонтера має 

наступний вигляд. Середній вік волонтера складає 30-40 років, це переважно 

чоловіки (33% поряд із 16% жінок). Протягом 2015 року волонтерською 
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діяльністю займалося 13% населення. Найбільш активними волонтерами 

виявилися жителі Донбасу (19%), Заходу України (14%) і центру (13,5%). 

Переважна більшість волонтерських зусиль з тих, хто надає допомогу, припадає 

на допомогу армії (65%), допомогу хворим та людям з інвалідністю (21%) і 

внутрішньо переміщеним особам (12%). У 2016 році напрям допомоги армії 

скоротився на користь допомоги внутрішньо переміщеним особам. У 2019 році 

скоротилася частка українців, які займалися волонтерською діяльністю: 

показник зменшився з 18% (за 2018 рік) до 9% [41]. 

Метою діяльності волонтера є вирішення соціальних проблем, надання 

допомоги тим, хто її потребує, за принципом безоплатності [108]. Цей принцип 

протиставляється принципу оплати професійної діяльності. Сенс волонтерської 

діяльності полягає в тому, що переслідується не економічна ефективність, а 

саме соціальна, тобто волонтерська діяльність вирішує спільні проблеми 

громади, а також труднощі окремої людини. 

Результатом, продуктом волонтерської діяльності виступає благо (за 

О. С. Азаровою), добро, яке отримує той, хто його потребує, а також соціальна 

безкоштовна допомога. Волонтери надають соціальні послуги. Важливо також 

те, що, на відміну від працівників комерційного сектору, волонтерам важлива 

особистість того, хто отримує його благодійну допомогу. 

Психологічні зміст та структуру волонтерської діяльності розкрито у 

структурно-морфологічній парадигмі психологічного аналізу діяльності 

(О. С. Азарова, М. С. Яницький). Психологічна структура містить [3]: 

1) потреби (альтруїстичні та соціальні); 

2) мотиви (на основі принципу безоплатності); 

3) мету (вирішення соціальної проблеми, покращення благополуччя 

інших людей); 

4) особистісні смисли (пов’язані із внутрішньою необхідністю, 

присутністю соціальних та ідеальних смислів); 

5) задачі (вирішується в різноманітних соціальних ситуаціях); 

6) дії (невисока технічна складність); 
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7) продукти (благо); 

8) результати для особистості (самореалізація); 

9) результати для суспільства (соціальні блага). 

Психологічний зміст волонтерської діяльності може розкриватися через 

«потребу, мотив, мету, особистісний сенс, задачу, дії, результат для особистості 

і результат для суспільства» [4]. В силу складності діяльності, волонтерська 

діяльність, за результатами дослідження О. С. Азарової, не може ґрунтуватися 

лише на якомусь одному аспекті. Цілісне уявлення про волонтерську діяльність 

можна складати, якщо враховувати різнорідні психологічні компоненти в 

єдності і взаємопов’язаності. До них дослідниця відносить мотивацію, 

цілеутворення, інформаційні основи діяльності, прогнозування результатів, 

прийняття рішення, планування, програмування, контроль, корекцію, 

оперативний образ об’єкта діяльності – систему індивідуальних якостей 

суб’єкта і сукупність виконавчих дій. Ці компоненти утворюють цілісну 

динамічну структуру, а діяльність є функціонуванням такої структури. 

В межах полісистемного підходу через призму теорії неадаптивної 

активності особистості У. П. Кретова проаналізувала психологічну структуру 

волонтерської діяльності і запропонувала її модель, яка у своєму змісті 

розкриває компоненти, необхідні для її здійснення. Модель містить: ресурсний 

компонент, до якого увійшли необхідні для включення у волонтерську 

діяльність особисті якості; смисловий компонент, що розкриває особливу 

цінність відчуття потоку життя як необхідність для здійснення волонтерської 

діяльності; зовнішній компонент як особливий зовнішній стимул, навколо 

якого і здійснюється волонтерська діяльність [102]. 

Волонтерство є просоціальною діяльністю у цільовому, процесуальному, 

змістовному і технологічному компонентах (М. Ф. Басов) [204]. 

Аналізуючи психологічні аспекти волонтерської діяльності, 

М. В. Григорович, Л. В. Абдаліна до них відносять такі (складають її 

структурно-змістовні характеристики): особистісні смисли (під ними розуміють 

внутрішню необхідність твірної самореалізації); потреби (у визнанні, повазі та 
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спілкуванні); мотиви (альтруїстичні – добро, милосердя, гуманізм); цілі 

(вирішення психологічних і соціальних проблем, поліпшення благополуччя 

інших людей, дії посильної технологічної складності); продукти 

(благотворення); результати (досягнення ідентичності, самореалізація, 

самоздійснення у життєдіяльності шляхом реалізації соціально значущих дій) 

[47, с. 101]. 

Дослідниця У. П. Кретова [102] запропонувала свою модель 

волонтерської діяльності у межах теорії неадаптивної особистості, 

використовуючи полісистемний підхід. Полісистемний підхід розглядає 

волонтерську діяльність як цілісне і системне утворення, соціально-

психологічний феномен, а процес її становлення – як психолого-педагогічний 

процес, завдяки якому формується ціннісно-смислова, духовно-моральна і 

комунікативно-регуляторна сфера особистості. Полісистемний підхід дозволяє 

виокремити складові із їхніми особливостями, а також розкрити зміст чинників, 

які впливають на волонтерську діяльність. 

Автор до зазначеної моделі волонтерської діяльності віднесла [98]: 

1) ресурсний компонент (особистісні якості, які сприяють включеності у 

волонтерську діяльність); 

2) смисловий компонент (розкриває особливу цінність відчуття потоку 

життя як необхідність для здійснення волонтерської діяльності); 

3) зовнішній компонент (як особливий зовнішній стимул, навколо якого і 

здійснюється волонтерська діяльність). 

Розкриваючи зміст ресурсного компоненту волонтерської діяльності, 

варто відзначити, що У. П. Кретова у своєму дослідженні аналізує особистісні 

якості, які могли б дозволити розглянути волонтерство як форму 

«надситуативної поведінки» [102]. У рамках цієї концепції здійснювався 

емпіричний аналіз таких характеристик як життєстійкість, рівень особистісного 

динамізму, керованість своїм життям та відкритість досвіду (світоглядна 

відкритість), толерантність до невизначеності. 
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Першою характеристикою ресурсного компоненту описаної моделі 

волонтерства є життєстійкість як особистісна якість, що розкриває особливості 

особистості у володінні собою у кризових ситуаціях та ситуаціях 

невизначеності. Волонтери, згідно цього дослідження, мають високий рівень 

життєстійкості в цілому. 

Окрім високого рівня життєстійкості, волонтерам властиво проявляти 

високий рівень особистісного динамізму, світоглядної активності, що 

виражається у формі «світоглядної ініціативи» [102]. У людей з таким типом 

світогляду чітко виражене прагнення до змін, толерантність до невизначеності 

та відчуття усвідомленості свого життя; людина підходить до проблеми, 

вважаючи її новою, вважаючи, що для її вирішення не підходять готові 

рецепти. Особистість шукає свою відповідь, хай навіть опираючись на готові 

варіанти та наявний досвід. 

До ресурсного компоненту моделі волонтерства також відноситься 

особистісна толерантність до невизначеності. Волонтери, маючи високий 

рівень особистісної толерантності, спокійно сприймають незрілі погляди та 

нові ідеї, залишаючись терпимими до протиріч та неясності. 

В межах соціологічного управлінського підходу М. В. Певная у структурі 

волонтерства виокремлює такі компоненти: суб’єкт, об’єкт, діяльність і її цілі 

[162]. 

Деякі дослідники розглядають волонтерство у загальному вигляді в трьох 

векторах: волонтерство як неоплачувана робота, як діяльність і як дозвілля. На 

основі аналізу більше 80 визначень волонтерства, в яких знайшли своє 

відображення погляди спеціалістів в області соціальної роботи, психології, 

культурології, педагогіки, юриспруденції, соціології, М. В. Певная доходить до 

висновку, що в найбільшій кількості визначень волонтерство характеризується 

як діяльність [164]. 

Волонтерством, за визначенням В. М. Певної, є такий вид діяльності, 

який заснований на принципах цілераціонального і ціннісно-раціонального 

типів діяльності, свободи від зовнішнього примусу, можливості вибору 
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варіанту дії, альтруїзму, діяльності поза межами сімейних і дружніх стосунків. 

Ознаками волонтерства як дії є: процесуальний характер та позитивна 

спрямованість; відсутність у волонтерів очікувань матеріальної винагороди за 

результати своєї праці; свідомий вибір; відповідальність, задоволення процесом 

і результатами своєї діяльності. 

У наукових працях, зокрема, у К. С. Носової, зазначається, що важливою 

умовою для ефективної волонтерської діяльності є не тільки формування певної 

системи умінь, знань, і навичок, а також психологічна готовність до її 

здійснення, оскільки психологічна готовність допомагає волонтеру ефективно 

виконати свої завдання, правильно застосувати знання та досвід, скоригувати 

свої дії у залежності від обставин. Аналіз умінь та навичок, що пред’являються 

волонтерам, дозволив науковцям виділити наступні сторони психологічної 

готовності: пізнавальну, спонукальну, комунікативну, особистісну, виконавчу 

[151]. 

При аналізі структури діяльності частина дослідників робить акцент або 

на характеристиках суб'єкта й об'єкта цієї діяльності (зміст, форма, методи), або 

на цілях і результатах такої діяльності. Виходячи з цього, можна говорити про 

певні відмінності в підходах вітчизняних і російських, з одного боку, і 

зарубіжних дослідників – з другого. В межах діяльнісного підходу 

волонтерство розглядається через призму діяльності – індивідуальної чи 

колективної, зокрема, як категорія професії. А. О. Клепікова розглядає 

волонтерство через категорію професії як діяльності, для якої характерний 

набір специфічних навичок, знань і практик [85]. 

Волонтерство може аналізуватися в аспектах активності, поведінки та 

діяльності. Активність є «характерною властивістю людини, соціальної 

спільності, що робить їх здатними ефективно функціонувати в різних умовах» 

[226, с. 73]. Активність і діяльність різняться тим, що «діяльність виходить із 

потреби в предметі, а активність – із потреби в діяльності. Активність визначає 

діяльність і є рушійною силою, джерелом пробудження в людини її 

«потенціалів» [60]. Як зазначають Л. І. Матвієнко та К. С. Алексейченко, 
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волонтерська діяльність є «типом соціально схваленої та визнаної діяльності, 

різновидом безкорисливої суспільної поведінки, яка характеризується 

моральним і творчим рівнями соціальної активності, виражається у будь-яких 

суспільно корисних заходах з метою зміни навколишнього середовища, і є 

однією з умов інтелектуального, особистісного та діяльного розвитку людини, 

визначаючи її життєву позицію як гуманістичну» [134, с. 55]. 

Діяльність диференціюється за своїми видами на трудову, навчальну та 

ігрову [60]. Відповідно волонтерська діяльність може бути також 

диференційована за видом (як праця, навчання, гра та спілкування). 

Волонтерська діяльність, яка виконує трудову функцію, передбачає отримання 

соціально значимого результату, продукту, «блага» (за О. С. Азаровою). 

Волонтерська діяльність як навчання полягає у засвоєнні суб’єктом знань, 

умінь, навичокі і соціально виробленого досвіду. Як зазначає В. Л. Голуб, 

«волонтерство потребує ґрунтовної теоретичної підготовки для її якісного 

проведення» [43, с. 163]. В результаті аналізу ролі волонтерської діяльності в 

освітньо-науковому просторі, науковець стверджує, що достатньо підстав 

розглядати волонтерську діяльність як навчальний об’єкт, навчальну 

дисципліну, форму та метод професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Волонтерська діяльність може здійснюватися у вигляді ігрової діяльності, 

мотивом якої є сам процес діяльність, а не її результат. Е. М. Балашов 

виокремлює такі види волонтерської діяльності: соціальна, комунікативна, 

організаційна, пізнавальна і конструктивна [10]. Розглядаючи волонтерську 

діяльність в контексті реалізації особистості, Н. А. Потапова вважає, що ця 

діяльність об’єднує у собі ознаки трьох видів діяльності – трудової (волонтери 

здійснюють роботу, яка виражається у комплексі заходів, надають послуги); 

навчальної (здебільшого волонтерська діяльність потребує проходження 

підготовки і навчання) та дозвільної (волонтерська діяльність виконується у 

вільний від основної діяльності час) [172]. 

При визначенні волонтерства через професійну діяльність і діяльність, 

яка здійснюється у вільний час, єднальною ланкою виступає реалізація трудової 
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функції. Як наслідок, проявляється ряд спільних характеристик волонтерства, 

суть яких виражається поняттям «свобода». Мова іде про свободу вибору, 

свободу волевиявлення, свободу дій волонтерів. Особливо підкреслюється, що 

категорія свободи є ключовою для розуміння сутності волонтерської діяльності. 

Важливо, що формування волонтерської праці пов’язане з вивільненням праці 

від усіх видів примусу: соціального, ідеологічного, економічного, правового. 

Аналізуючи волонтерство як діяльність, її розглядають в економічній 

площині – як працю або роботу. На однакових підставах поряд з оплачуваною 

працею у секторі економіки, працею у формальному секторі та домашньою 

працею [242]. В рамках такого підходу предмет наукового інтересу в 

економічній цінності волонтерської діяльності, що пов’язана з її регулярністю, 

часовими затратами суб’єкта діяльності на цю діяльність, є очевидним. Відомо, 

що за підрахунками економістів, у розвинутих країнах ефект від волонтерської 

діяльності складає від 4% до 8 % ВВП. Тільки в країнах ЄС до волонтерської 

діяльності залучено понад 100 мільйонів європейців. 

Використовуючи поняття “простих моментів”, таких, як цілеспрямована 

діяльність (або власне праця), предмети праці, засоби праці, а також результат 

праці, Є. О. Клімов пояснював сутність праці [88]. Три останні моменти праці 

складають трудовий пост. Перший простий момент праці складає феномен 

“професія” як діяльність, яка виконується суб'єктом праці, професіоналом, що 

має знання, навички і вміння, як процес реалізації трудових, професійно 

виконуваних функцій.  

Психологічними ознаками праці, за визначенням Є. О. Клімова, є 

“свідоме передбачення соціально цінного результату; усвідомлення 

обов'язковості досягнення соціально фіксованої мети; свідомий вибір, 

застосування, вдосконалення знарядь, засобів діяльності; усвідомлення 

міжлюдських виробничих залежностей і відносин” [88, с. 61-66]. Є. О. Клімов, 

Н. С. Пряжніков и О. Ю. Пряжнікова [182] пропонують “основні 

характеристики” професії, які її формують, а саме: 1) обмежений вид трудової 

діяльності; 2) суспільно корисна діяльність; 3) діяльність, що передбачає 
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спеціальну підготовку; 4) діяльність, що виконується за винагороду (моральну і 

матеріальну). 

Волонтерська діяльність також може бути проаналізована за двома 

протилежними принципами – «за елементами» і «за одиницями» 

(О. М. Леонтьєв) [119]. Для нашого дослідження актуальним є системний 

принцип, тобто «за одиницями», з якого витікають ідеї О. М. Леонтьєва про 

структуру предметної діяльності. Адже суттєвою рисою системного аналізу 

діяльності є та, що результат такого аналізу має у собі всі ті властивості, 

характерні цілому. 

Предметна діяльність, за О. М. Леонтьєвим, має ієрархічну рівневу 

структуру, представлену відносно самостійними, але пов’язаними «одиницями» 

– діями та операціями [119]. Такі виділені одиниці відповідають на три 

питання: заради чого здійснюється діяльність, на що вона спрямована і якими 

способами і прийомами вона реалізується. 

По-перше, це дає можливість виокремити системоутворюючу ознаку – 

мотив діяльності (предмет потреби), по-друге, питання розкриває другу 

системоутворюючу ознаку, підпорядковану першій – ціль, якої прагне суб’єкт 

діяльності. 

Волонтерський рух реалізується у волонтерській діяльності, де волонтер 

виступає в якості суб’єкта волонтерської діяльності, а споживач (може бути як 

окрема особа, так і спільнота) волонтерської допомоги, блага, є об’єктом 

волонтерської діяльності. На основі теоретичного аналізу було побудовано 

психологічну структуру волонтерської діяльності (рис. 1.1). 

Суб’єкт волонтерської діяльності наділений активністю й ініціативністю. 

Він може бути як індивідуальним, так і груповим. Індивідуальний суб’єкт може 

бути і не бути членом громадської організації. Характеристики групового 

суб’єкта визначають види волонтерської діяльності: корпоративна, професійна, 

сімейна волонтерська діяльність (М. В. Певная). 
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Рис. 1.1 Психологічна структура волонтерської діяльності 
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Зовнішні Матеріальні 
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 «Потреба – це внутрішній стан об’єктивної нужди людини у чомусь, 

залежність від конкретних умов існування. Мотив визначається як предмет 

потреби» [10, с. 14].  

Різноманіття потреб суб’єкта волонтерської діяльності виокремлюють у 

групи альтруїстичних та соціальних (З. П. Бондаренко), а мотивів – 

альтруїстичних та егоїстичних (прагматичних) (А. Омото, М. Снайдер), 

внутрішніх і зовнішніх. 

В результаті аналізу підходів до мотивації волонтерської діяльності, 

Р. А. Мороз і А. П. Казар’ян роблять висновок, що в якості центрального 

мотиву волонтера виступає сама волонтерська діяльність, яка спрямована на 

допомогу іншим і передбачає відповідальність за громаду, зокрема, і через 

вплив релігійних переконань волонтера. Автори також зазначають, що 

егоїстичні мотиви також мають місце у структурі мотивів волонтерської 

діяльності, проте у соціально допустимій нормі. При цьому альтруїстичні 

мотиви можуть бути нестійкими з причини того, що вони «завжди 

підкріплюються бажанням людини отримати щось більше: чи-то 

моральнезадоволення, розширення кола свого спілкування або ж усвідомлення 

власної потрібності суспільству» [145, с. 194-195]. 

При аналізі психологічної структури волонтерської діяльності 

Е. М. Балашов зазначає, що волонтерська діяльність є процесом, спрямованим 

на втілення цілей, тобто бажаного результату, від якого залежить характер і 

способи дій волонтера. Ціль, мотиви, дії та операції виступають одиницями 

діяльності. «Як правило, волонтерська діяльність реалізується як система 

послідовних дій, кожна з яких реалізує певне завдання у напрямку досягнення 

цілі, яка є найвищим регулятором діяльності. Спосіб виконання дій називається 

операцією. Сукупність яких і становить технічний бік волонтерства» [10, с. 14]. 

Ціль виступає базовим компонентом психологічної структури діяльності і 

містить потребово-мотиваційні, емоційно-понятійні й предметноопераційні 

компоненти, які вона об’єднує в цілісний образ бажаного майбутнього 

(А. В. Кульчицька). Ціль визначає систему завдань волонтерської діяльності, їй 
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властива особистісна значущість, вона фіксує предметно-змістову 

спрямованість діяльності [112]. Цілі волонтерської діяльності можуть бути: 

декларованими, не декларованими; близькими і віддаленими у часі; полягати у 

вирішенні проблем окремої людини у психологічному, соціальному, 

економічному аспектах (кар’єрне волонтерство) (М. В. Певная), а також 

вирішення проблем суспільства, конкретних проблем тих, хто потребує 

допомоги (альтруїстичне волонтерство), принесення практичної користі об’єкту 

волонтерської діяльності. 

При аналізі процесу формування цілі О. М. Леонтьєв зазначає два важливі 

моменти: а) ціль є формою конкретизації потреб і мотивів в умовах діяльності, 

вона виступаєь формою «усвідомлення сенсу дії»; б) цілі формуються в 

об’єктивних обставинах, а не вигадуються суб’єктом [119, 97]. При аналізі 

процесу формування цілі С. Л. Рубінштейн розкриває цей процес з іншого 

аспекту і звертає увагу на співвідношення цілі та умов дії. Він вважає, що ціль є 

не чимось зовнішнім, що відбиває об’єктивний бік ситуації, а є внутрішнім, 

психологічним феноменом. С. Л. Рубінштейн розуміє під умовами набір знань, 

понять, уявлень суб’єкта діяльності, які актуалізуються, коли той потрапляє у 

відповідну ситуацію. [112, 189]. Ціль, яка реалізується у конкретних умовах, є 

задачею діяльності. Волонтерська діяльність має специфічні для неї цілі, задачі 

та умови. Задачі, які виконує волонтер, можуть бути як індивідуальні, так і 

групові (задані), суб’єктивні та об’єктивні (що постає перед людиною). 

Умови, в яких розгортається волонтерська діяльність, можуть поділятися 

на типи залежно від різних критеріїв: наявності ресурсів (самостійний пошук 

ресурсів чи здійснення діяльності на основі вже існуючої ресурсної бази, 

наприклад ресурсної підтримки волонтерської громадської організації 

(М. В. Певная); регламентації (умови із чітко визначеними і структурованими 

задачами і визначеними шляхами розв’язання проблем, задоволення потреб 

об’єкта волонтерської діяльності; умови, в яких задачі є дифузними, 

нерегламентованими); міри комфортності (комфортні умови; незвичні умови із 
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дією несприятливих чинників; екстремальні умови із ризиком для здоров’я і 

життя суб’єкта волонтерської діяльності). 

В процесі здійснення волонтерської діяльності суб’єкт використовує такі 

засоби (Є. О. Клімов): матеріальні (апаратурні), зовнішні функціональні 

(виражальні засоби поведінки і мови суб’єкта волонтерської діяльності, 

колектив волонтерської громадської організації як засіб організаційно-

управлінської діяльності) та внутрішні функціональні (відображені у 

нормативній, інструктивній та методичній документаціях; знання, вміння та 

навички волонтера, його психологічна готовність, образ «Я», самосвідомість і 

самооцінка) [88]. 

Результати волонтерської діяльності можуть бути пов’язані з часом, з 

потребами різних людей, соціальних груп, територіальних спільнот, з 

інтересами суспільства в цілому, орієнтованими на майбутнє, однак, сутність 

цієї діяльності полягає в головному – соціальній значущості й позитивному 

характері діяльності. Результати волонтерської діяльності можна умовно 

розділити на дві групи: результати для особистості (самореалізація, 

особистісний і професійний ріст) і для суспільства (М. В. Певная) [163]. 

Особистісні характеристики волонтера, його знання, вміння і навички 

виступають чинниками результативності волонтерської діяльності (Т. Л. Лях). 

До таких характеристик досідниця відносить особистісні, когнітивно-

операційні та мотиваційні характеристики волонтера [114]. 

Суб’єкт волонтерської діяльності здійснює оцінку результативності 

(успішності, задоволеності) за об’єктивними і суб’єктивними показниками, яка 

виражається у задоволеності (незадоволеності) результатом із наступною їх 

корекцією. 

В якості об’єкта волонтерської діяльності (благоотримувача) виступають: 

природні предмети; конкретна сфера (навколишнє середовище – екологічне 

волонтерство; соціальні інститути, як от сім’я, система соціального захисту, 

охорони здоров’я – культурне, спортивне, політичне волонтерство); соціальні 

групи (вразливі категорії населення, як от люди з інвалідністю, ветерани, 
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сироти, малозабезпечені, особи, які потрапили у складні життєві обставини); 

власне суб’єкт волонтерської діяльності (через спрямування активності на 

власне «Я», в результаті чого відбувається самореалізація, самопізнання, 

самозміни). Об’єкт волонтерської діяльності в результаті або трансформується, 

або зберігає свою цілісність (М. В. Пєвная). 

Волонтерська діяльність розкривається через функції, які вона виконує. 

Відповідно до суб’єктного підходу, волонтерська діяльність виконує 

світоглядну (волонтер усвідомлює свою значущість, важливість своєї 

діяльності, свою роль у перетворенні дійсності), виховну (розвиває 

відповідальність, милосердя, товариськість, самовідданість), комунікаційну 

(передбачає спілкування як з благоотримувачами, так із керівниками і членами 

громадських організацій, співробітниками різних установ, які залучені до 

процесу реалізації волонтерської діяльності); освітню (набуття досвіду, знань, 

умінь та навичок), формування соціального капіталу (здійснюється через 

спілкування волонтера, розширення контактів із людьми та організаціями), 

рекреаційну (поєднання обов’язків волонтера з організацією дозвілля); 

профілактичну (превенція девіантної поведінки) функції (Р. А. Мороз, 

П. А. Казар’ян) [146]; в соціально-психологічному підході виділяють 

економічну, соціальну (зняття соціальної напруги), громадську та політичну 

функції (Т. Л. Лях) [124]. 

В контексті структурно-морфологічної парадигми волонтерство на 

загальному рівні виконує інтегративну, стабілізуючу, стимулюючу, 

нормотвірну функції, а на особистісному – функції самопізнання, соціалізації та 

самоутвердження (О. С. Азарова) [4]. В контексті соціологічного 

управлінського підходу виділяють такі функції волонтерства як: соціальної 

системи (консолідуюча, мобілізаційна, соціальної стабілізації, регулятивна, 

нормотвірна, трансляційна, стимулююча, формування і розвитку 

громадянського суспільства); як соціальної спільноти (інтегруюча, 

комунікативна, соціалізації; особистісно-спрямовані функції, як от формування 

соціального, культурного і символічного капіталу, самопізнання, 
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самоствердження, пізнавальна і функція професіоналізації); як діяльності: 

економічні (формування соціально-професійної структури суспільства, 

перерозподіл трудових і фінансових ресурсів), соціальні (професійної 

мобільності, мобілізаційна або функція активізації соціальних зв’язків) 

(М. В. Пєвная) [163]; фунції збереження і передачі духовних традицій 

(Л. Ф. Козодаєва) [92]. 

Таким чином, волонтерська діяльність є цілеспрямованою діяльністю 

суб’єкта, який володіє набором знань, умінь і навичок; здійснюється шляхом 

надання фахових і нефахових послуг, ґрунтується на етичних принципах 

спільнот і є процесом реалізації супільно значущих функцій. Предметом 

волонтерської діяльності є матеріальні ресурси, які задовольняють запит на 

волонтерську допомогу і послуги. Засобами волонтерської діяльності вважають 

матеріальні і нематеріальні, інтелектуальні, особистісні ресурси суб’єкта. Її 

результатом є задоволення потреб благоотримувача шляхом надання послуг. 

Результативність (ефективність та успішність) суб’єкта волонтерської 

діяльності має вияви в задоволеності (незадоволеності та ін.) її процесом та 

результатами. 

 

1.3. Види і зміст мотивів волонтерської діяльності 

З кожним роком все більше людей у всьому світі, зокрема, і в Україні 

стають волонтерами. Прийняття рішення стати волонтером визначається 

багатьма чинниками. І чи найважливішим чинником є мотивація людини, яка 

вирішила долучитися до волонтерської діяльності. Мотиви виступають одним із 

елементів психологічної структури волонтерської діяльності. 

Мотивація волонтерської діяльності є більш розробленою темою 

науковцями країн західної Європи, США і ще недостатньо вивченою в силу 

історичних та інших причин у нашій країні, а також в пострадянських країнах. 

Однак, і в Україні, і за її межами дослідники дискутують, що спонукає людину 

допомагати іншим, зовсім незнайомим людям, часто в небезпечних для себе 

умовах. Адже від розуміння мотивів залежить результативність волонтерської 
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діяльності. Це розуміння також необхідне для того, щоб залучити, відібрати, 

навчити, супроводжувати волонтерів. 

Мотивацію як психічне явище вчені трактують по-різному: як сукупність 

чинників, які підтримують і спрямовують, тобто визначають поведінку 

(К. Мадсен, Ж. Годфруа) [250]; як сукупність мотивів (К. К. Платонов) [169]; як 

процес психічної регуляції конкретної діяльності (М. Ш. Магомед-Емінов) 

[129]; як процес дії мотиву та механізм, який визначає виникнення, 

спрямування та способи здійснення конкретних форм діяльності 

(І. А. Джидар’ян) [55]; як сукупну систему процесів, які спонукають до 

діяльності і відповідають за неї (В. К. Вілюнас) [34]. 

Т. Л. Лях зазначає: «мотивації належить провідне місце у структурі 

поведінки особистості, адже вона є одним із основних понять, які 

використовуються для пояснення спонукання, діяльності в цілому» [124, с. 33]. 

Науковець під мотивацією розуміє «сукупність спонукальних факторів, які 

визначають активність особистості; усі мотиви, потреби, стимули, ситуативні 

чинники, які визначають поведінку людини; процес формування мотиву» [124, 

с. 33]. 

Деякі дослідники під мотивом розуміють причину, з якої суб’єкт – 

волонтер добровільно здійснює певні дії. Однак, як зауважує дослідник 

Д. Ф. Ільясов, такий підхід не у повному обсязі розкриває реальну детермінацію 

поведінки волонтера, і пропонує, на його думку, більш продуктивне розуміння 

мотиву як кінцевої мети, мету поведінки як ресурсу, блага, до отримання і 

споживання якого в кінцевому рахунку прагне суб’єкт [74]. 

В рамках функціонального підходу до волонтерської діяльності А. Омото 

та М. Снайдер, пропонують поділяти мотиви волонтерської діяльності на дві 

групи. Першу групу мотивів складають мотиви морального чи релігійного 

обов’язку допомагати іншим – альтруїстичні. До другої групи дослідники 

віднесли мотиви егоцентристів, які займаються волонтерством для отримання 

власної користі. На думку цих дослідників, описані мотиви не 
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взаємовиключають один одного, проте у представників кожної групи завжди є 

ведучий мотив [262]. 

Очевидно, що мотиви волонтерської діяльності у кризові періоди і в 

мирний час відрізняються. Так в ситуації кризи провідним мотивом є 

збереження своєї сім’ї і свого суспільства як середовища життя. У мирний час 

мотивація, на перший погляд, є безкорисливою. Однак, багато науковців 

сходяться на тому, що волонтерство може мотивуватися, зокрема, й особистим 

інтересом. В якості особистого інтересу може виступати пізнання нового, 

самоактуалізація особистості та можливість доступу до більш високого статусу. 

З’ясувати, що дає поштовх волонтеру витратити свої особисті часові, 

матеріальні ресурси, енергію на допомогу іншим і де лежить відправна 

психологічна точка такої діяльності, допомагає модель прийняття рішень 

Т. Шварца [260], перевагою якої є те, а є те, що вона враховує особистісні 

характеристики волонтера. Згідно цієї моделі волонтер приймає рішення, 

керуючись такими трьома аспектами: 

1) усвідомленням наслідків своєї діяльності (до чого призведе); 

2) мірою власної відповідальності за свою діяльність і за її наслідки; 

3) моральними нормами, домінуючими у суспільстві, і тими з них, які 

людина обрала як власні. 

Теодор Шварц простежив зв'язок між прийнятими людиною соціальними 

нормами і здійсненням допомоги, на що має суттєвий вплив усвідомлення 

наслідків і прийняття відповідальності за них. Він розглядає мотив як моральну 

повинність і відводить їй провідну роль у процесі здійснення допомоги. Цей 

мотив пов’язаний із самооцінкою та активізується засвоєними соціальними 

нормами. Якщо нічого не перешкоджає усвідомленню наслідків своєї 

діяльності і прийняттю відповідальності за свої рішення, то описана поведінка 

зберігається. Модель прийняття рішень лягла в основу класифікації мотивів 

волонтерської діяльності, розроблену Н. А. Вайніловичем в рамках 

динамічного підходу [28]. Вона містить наступні мотиви: 
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1) психологічні та духовні (боротьба з самотністю, відчуття 

потрібності, особистісний ріст та інші); 

2) соціально-психологічні (потреба у почутті єдності з людьми, у 

спілкуванні, прояв солідарності до інших, розвиток комунікативних навичок); 

3) емоційні (покращення емоційного стану, отримання морального 

задоволення від допомоги та ін.); 

4) соціальні (бажання зробити свій внесок, відчути потрібність своєї 

праці, знайомство з новими людьми, реалізація власних ідей та ін.); 

5) освітньо-професійні (отримання нових знань, навичок, досвіду зі 

своєї спеціальності та ін.); 

6) гедоністичні (розваги, відпочинок, дозвілля). 

Автор класифікації вказує, що на рішення стати чи залишитися 

волонтером впливає домінуючий мотив (активний). 

Аналізуючи зазначену класифікацію мотивів, можна виокремити дві 

більш загальні групи мотивів: альтруїстичні та егоїстичні. І як підтверджують 

спостереження інших дослідників, все частіше простежується тенденція, коли 

альтруїстичні мотиви тісно переплітаються із егоїстичними мотивами, а сама 

волонтерська діяльність набуває раціональних і прагматичних рис. 

Існує тенденція аналізувати мотиви волонтерської діяльності залежно від 

віку, статусу волонтерів, особливостей включення у цю діяльність. 

С. В. Михайлова порівнює, як змінюється мотивація волонтерів залежно від 

віку. Так, у молодих волонтерів домінує мотивація, спрямована на бажання 

спробувати себе у майбутній професії, завести корисні знайомства і контакти. 

Переважаючою мотивацію волонтерів у середньому віці є мотивація 

самореалізації. У старшому віці основна мотивація зосереджується на вияві 

співчуття, милосердя і турботи. Автор приходить до висновку, що успішність 

формування мотивації волонтерської діяльності можлива у випадку, коли 

особисті потреби волонтера задовольняються одночасно із потребами 

суспільства [144]. 
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Аналізуючи мотивацію до здійснення волонтерської діяльності, в роботі 

[248] наводиться твердження, що людина з більшою ймовірністю включиться у 

волонтерську діяльність, якщо друзі, знайомі мають досвід роботи в цій сфері. 

В цілому, такі люди мають більш високий рівень освіти, зайнятості й соціально-

економічний статус, а також вони є більш релігійно орієнтовані. Одружені 

чоловіки і заміжні жінки більш схильні до волонтерської діяльності, ніж ті, що 

не перебувають у шлюбі. У Північній Америці жінки займаються 

волонтерською діяльності частіше, аніж чоловіки, а в Європі не існує жодних 

глобальних гендерних відмінностей у волонтерській діяльності. Молоді жінки 

присвячують більше годин волонтерській діяльності, ніж чоловіки, у літніх 

людей навпаки – чоловіки активніші, ніж жінки [248]. Як було виявлено в 

цьому ж дослідженні, волонтери, як правило, більш політично активні, ніж 

особи, які не брали участі у волонтерській діяльності; було виявилено 

схильність до альтруїзму, самовідданості задля допомоги іншим. 

З огляду на те, що волонтерство має довгостроковий характер, теоретики 

прагнуть вирішити проблему визначення мотивів, які спонукають до вступу у 

волонтерські організації, а також до продовження волонтерської діяльності. У 

дослідженні мотивації волонтерської діяльності [266] покладено в основу 

процедурну модель мотивації волонтерів, запропоновану А. М. Омото і 

М. Снайдер [262]. Згідно з нею, динамічні відмінності між першопочатковою і 

поточною мотивацією, яка підтримує включеність у волонтерство, є важливими 

і показовими. Ці мотиви можна згрупувати у п’ять категорій: 1) значення; 2) 

розуміння; 3) розвиток особистості; 4) інтерес у суспільстві: 5) підвищення 

самооцінки. Автори моделі стверджують, що зміст волонтерської діяльності 

має важливі і впливові компоненти не тільки у контексті просоціальної 

поведінки, а й волонтерського досвіду, задоволення у процесі здійснення 

діяльності, а також інші компоненти, пов’язані з організаційною структурою 

волонтерства. 

Мотиваційна модель рольової ідентичності [211] заснована на 

припущенні, що індивідуальність складається із множини ідентичностей, що 
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побудовані на існуючих соціальних ролях. Рольова ідентичність, тобто також і 

роль волонтера, ґрунтується на очікуванні людини про те, які судження іншої 

особи про неї і їхню соціальну взаємодію є значимими. Чим більше інших 

людей пов'язує індивіда з тієї чи іншою роллю, тим більше ця роль стає 

невід'ємною частиною її самовідчуття. В такому разі людина має тенденцію до 

прояву поведінки, яка є співзвучною зі своєю рольовою ідентичністю. 

Зміцнення рольової ідентичності підтримує процес здійснення волонтерської 

діяльності. 

Попередні дві моделі мотивації були поєднані Л. А. Пеннером у єдину 

інтегровану модель. Мотиви формують волонтерське минуле, яке є важливим 

для переосмислення досвіду й усвідомлення його як позитивного. Це, в свою 

чергу, формує рольову ідентичність волонтера, що стає важливою частиною 

самовідчуття. За рахунок таких перетворень забезпечується сталість 

включеності у волонтерськудіяльність. Дослідник також описує просоціальну 

особистість через взаємодію альтруїстичної та егоїстичної мотивації [255]. 

Слід зазначити, що дослідженнях [194, 205] звертається увага на 

проблеми співвідношення альтруїстичних та егоїстичних мотивів волонтерської 

діяльності, які є антагоністичними по своїй природі. Проте, саме інтегрована 

модель пропонує пояснення, як ці мотиви можуть поєднуватися у 

волонтерській діяльності. Виявляється, що альтруїстичні мотиви є важливими 

на етапі формування первинної мотивації добровольців, які тільки починають 

свій шлях у цій сфері. В той час, як егоїстична мотивація є більш актуальною 

при підтримці у часовій перспективі включеності у волонтерство. 

Схожі причини були знайдені в іншому дослідженні Г. Клері та 

М. Снайдера. Ці причини-мотиви волонтерської діяльності були пояснені в 

рамках функціонального підходу. Дослідники вказують на те, що функції 

волонтерської діяльності містять велику різноманітність мотиваційних 

конструкцій, таких як відносини, цінності, цілі, плани та багато інших. 

Функціональний підхід показує, що волонтерство асоціюється для людини, 

перш за все, з наступними особливостями, або функціями [243]: 
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1) функція знань, яка відноситься до спроб зрозуміти навколишній світ, 

соціальне середовище і особистий досвід; 

2) соціально-регуляторна функція, яка застосовується до нормативних 

ситуацій, в яких люди прагнуть діяти відповідно до соціальних очікувань і 

ролей; 

3) функція захисту Его, яка пов'язана з внутрішніми конфліктами і 

тривогами, які можуть поставити під загрозу розуміння власної особистості; 

4) ціннісно-експресивна функція – відноситься до цінностей, які люди 

приймають і які сповідують. 

У праці [262], присвяченій мотивації волонтерської діяльності, 

розкриваються основні положення теорії мотивації волонтерів, розроблені 

Г. Клері разом з колегами. Вона полягає у тому, що волонтери задовольняють 

комплекс основних мотивів, які для них є важливими. Одночасно з цим, теорія 

припускає, що одна і та ж сама волонтерська діяльність може підтримуватися 

зовсім іншою конфігурацією мотивів. І навпаки: різні напрями волонтерської 

діяльності на можуть підтримуватися схожими мотивами. Такі мотиви 

стосуються наступних шести категорій: 

1. Цінності: волонтерство дає людям змогу проявити ті цінності, яких 

вони дотримуються. Такі цінності пов’язані з просоціальною поведінкою й 

альтруїстичною турботою про інших. 

2. Розуміння: волонтерство створює умови для набуття нових 

можливостей для навчання і розвитку корисних навичок і вмінь. 

3. Соціальні функції: у волонтерській праці відображена мотивація, що 

зосереджена на відносини з іншими людьми. Це забезпечує можливість бути 

поряд з людьми і займатися спільною діяльністю. 

4. Кар’єра: діяльність на громадських засадах є засобом для поліпшення 

професійних перспектив і розвитку навичок, які необхідні для реалізації у 

професійному середовищі. 

5. Захисні функції: волонтерство є інструментом захисту власного Его від 

негативних почуттів, воно зменшує почуття провини. Волонтер, можливо, 
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відчуває навіть більше радості і задоволення від того, що допомагає, аніж той, 

кому він адресує свою допомогу. 

6. Особистий розвиток і зміцнення: волонтерська діяльність 

використовується як інструмент для особистого розвитку. У процесі допомоги 

іншим волонтер розвиває у собі почуття власної гідності й особистої 

значущості. 

Були виокремлені мотиваційні чинники волонтерської діяльності 

(П. Дригерс) [120]: лідерство (волонтер обирає собі вид діяльності відповідно 

до характеру своєї особистості, інтересів і потреб і виконання якої буде, на її 

погляд, найбільш результативною); бажання допомагати іншим як 

відповідальність перед суспільством; розмаїття діяльності; набуття і 

вдосконалення трдових навичок; особистісне зростання. 

Науковці Інституту економіки промисловості НАН України [159], 

вивчаючи ресурсний потенціал волонтерського руху, прийшли до висновку, що 

мотиваційним підґрунтям участі у волонтерському русі слугує, перш за все, 

почуття відповідальності та прагнення соціального визнання і самореалізації 

через участь у престижній і соціально схвалюваній діяльності. Вони 

стверджують що таке поєднання основних мотивів робить волонтерство 

перспективним у контексті пошуку та залучення соціальних ресурсів і сприяє 

активізації волонтерського руху в Україні. 

Отже, проаналізувавши різні підходи до мотивації волонтерів, можна 

зробити висновок, що домінуючою мотивацією участі у волонтерстві є 

альтруїстична мотивація, яка є важливою на етапі формування первинної 

мотивації добровольців, які тільки починають свій шлях у цій сфері. Разом з 

тим егоїстична мотивація є більш актуальною при підтримці у часовій 

перспективі волонтерської діяльності. Волонтерська діяльність спрямована на 

допомогу іншим і ґрунтується на власній відповідальності волонтерів за тих 

людей, яким вони допомагають, або за громаду. Результатом вмотивованої 

волонтерської діяльності є поліпшення якості життя як тих, хто отримує 

допомогу, так і тих, хто її надає – самих волонтерів. 
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1.4. Психологічні чинники волонтерської діяльності  

Слід зазначити, що слово «чинники» в різних словниках тлумачиться як 

причина чогось, що визначає його характер, рушійна сила. Вітчизняні та 

зарубіжні науковці стверджують, що етимологічним підґрунтям визначення 

волонтерства як філантропічної поведінки є соціальні рефлекси, які є основою 

альтруїзму, взаємодопомоги. Про альтруїзм саме у цьому сенсі написано ряд 

серйозних наукових праць (П. О. Кропоткін, В. П. Ефроімсон, Є. П. Ільїн), у 

яких зазначається, що людина задовольняє свої потреби в реалізації 

специфічних форм соціальних зв’язків, у вияві альтруїзму і відчуває від цього 

моральне задоволення [105, 231, 73]. Це і є тим ресурсом, благом, отримання 

якого визначає її діяльність. 

Крім того, волонтерство розглядається як «основа, засіб, умова зміни, 

розвитку та перетворення особистості волонтера – його цінностей, здібностей, 

умінь, потенціалів» (Л. В. Абдаліна, М. В.  Григорович) [47, с. 99]. 

Попри те, що волонтерство не висуває високих вимог до професійної 

підготовки, все ж воно висуває вимоги до психологічних особливостей людини, 

адже поставлені завдання часто необхідно виконувати в екстремальних умовах, 

в ситуації обмеженого часу на прийняття рішень. Відповідність таким 

психологічним критеріям є запорукою ефективного і результативного 

виконання завдань, а інколи навіть може зберегти життя і самому волонтеру. 

Перелік психологічних якостей особистості потенційного волонтера, що 

дозволять ефективно виконувати завдання, налічує цілу низку таких якостей, 

серед яких найважливішими Т. Л. Лях вважає [124, ст. 38]: 

1) психолого-педагогічну компетентність, під якою мається на увазі 

певний рівень волонтерської діяльності, невід’ємний від сукупності особистих 

характеристик, який накладає індивідуальний неповторний відбиток на 

волонтерську діяльність; 

2) відповідальність і самодисципліну; 
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3) глибоку і відверту зацікавленість у вирішенні проблем тих, хто 

потребує допомоги, а також у позитивних результатах роботи; 

4) такі цінності як гуманність, справедливість, конфіденційність, 

респектабельність, безкорисливість і чесність, що складають ціннісну основу 

діяльності; 

5) диференційоване застосування навичок спілкування; 

6) наявність рис особистості, які викликають довіру і прихильність 

людей, бажання працювати, допомагати і, водночас, не дозволяють 

маніпулювати, пригнічувати себе як особистість. 

Перелік цих якостей варіюється у різних дослідників, проте по своїй суті 

вимоги до професіоналів і до волонтера майже однакові, адже праця є 

свідомою, доцільною діяльністю людини, що має на меті виробництво благ – 

матеріальних та духовних, надання послуг. 

Приділяючи значну увагу вивченню цінно-смислових чинників 

волонтерської діяльності в контексті аксіологічного підходу до волонтерської 

діяльності, Л. Є. Сікорська розглядає волонтерство як спосіб, у який цінності 

зберігаються та укріплюються. Серед таких цінностей чільне місце посідає 

доброта і безкорисна допомога людям, незалежно від їх походження, статусу, 

віку та інших відмінностей [194]. 

Теорії міжгенераційної зміни цінностей (Р. Інглхарт) розкриває ціннісний 

аспект дослідження волонтерської діяльності. Дослідник помітив у різних 

країнах тенденцію трансформації від цінностей виживання до цінностей 

самовираження, від традиційних до світсько-раціональних цінностей. Ці зміни 

у ціннісній сфері людей опосередковано ведуть до зміни умов їхнього життя. 

Цінності виступають своєрідним каталізатором у процесі зміни переконань 

людей, зміни характеру волонтерської діяльності, до якої вони долучаються або 

не долучаються [76]. 

В якості регуляторів (чинників) діяльності волонтера Л. О. Кудрінська 

називає, насамперед, соціально-культурні норми, традиції, а не безособові 

правові закони і закони праці, а також стверджує, що для волонтерів 
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важливими орієнтирами виступають загальнолюдські моральні цінності, які в 

більшості своїй є світськими [109]. 

Також В. М. Певная зауважує, що виникла потреба у «стимуляції процесу 

професіоналізації волонтерства», у тому числі, «шляхом впровадження 

професійного підходу до її планування, організації та управління, залучення 

ресурсів для розвитку та професіоналів, які мають знання і вміння організувати 

діяльність волонтерів з різними віковими та соціально-демографічними 

характеристиками» [161]. 

Слід зазначити, що, розглядаючи волонтерську діяльність, важливо 

врахувати умови, у яких вона здійснюється, а також систему її чинників. 

Психологічні чинники розуміються як причини реалізації певних моделей 

поведінки. О. С. Азарова вважає, що систему чинників волонтерської діяльності 

складають [3, 4]: 

1) особистісні (індивідуальнo-психологічні властивості особистості: 

інтернальність і соціальна екстраверсія, впевненість, емпатія і рефлексія, 

альтруїстична і творча спрямованість; система мотивів, потреба у дбайливості, 

ціннісно-смислова і нормативна системи, емоції, емоційні особливості 

(зокрема, емоційна гнучкість), інтереси, схильність до даного виду діяльності, 

спрямованість особистості, властивості особистості, самооцінка, соціальна 

компетентність); 

2) комунікативно-діяльнісні (успішність діяльності, зміст і процес 

навчання волонтерству, керівництво волонтерською діяльністю); 

3) соціально-психологічні (система підкріплення, вплив суспільної уваги, 

суспільне визнання, зміст і стратегічне планування волонтерської діяльності, 

соціально-психологічний клімат волонтерської організації). 

Аналізуючи чинники, від яких залежить здійснення волонтерської 

діяльності, Є. П. Ільїн виокремлює зовнішні (коли і кому допомагають) і 

внутрішні (хто допомагає) [73, ст. 10]. 

До зовнішніх науковець відносить чинники, що стосуються ситуації, у 

якій здійснюється волонтерська допомога: 1) формулювання прохання; 
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2) pефлексію і персоніфікацію; 3) наявність зразка для наслідування; оцінку 

ситуації; 4) присутність інших людей. 

Також до зовнішніх чинників також відносить характеристики тих осіб, 

кому надається допомога: 1) етнічна належність; 2) вік; 3) стать. 

До внутрішніх чинників здійснення волонтерської діяльності Є. П. Ільїн 

відносить ті, що «описують суб’єкта здійснення цієї допомоги»: 1) наявність 

засвоєних норм соціальної відповідальності; 2) вплив середовища проживання; 

3) вплив віку; 4) стать; 5) особистісні особливості; 6) наявність почуття 

провини; 7) релігійність; 8) міжособистісні стосунки; 9) емоційний стан. 

Першість серед чинників, що найбільше спонукають людей включатися у 

волонтерську діяльність, як показано у дослідженні О. Ю. Касперович, 

О. В. Панькової та О. В. Іщенко, займає віра у свої можливості здійснити 

доленосні зміни в країні. На другому місці як позитивний чинник – духовне 

пробудження нації, солідарність, довіра громадян до волонтерів, готовність їх 

підтримувати, а як негативний чинник – неспроможність і небажання влади 

взяти на себе управління ситуацією і відповідальність щодо вирішення 

болючих проблем. Дослідники доходять висновку, що такий розподіл чинників 

вказує, що бурхливий спалах волонтерського руху в Україні був частково 

вимушеним, він став відповіддю на бездіяльність влади. Проте, позитивними 

аспектами цього процесу стало переконання у волонтерів віри у власні сили, 

солідарність та готовність прийти на допомогу [159]. 

Аналізуючи психологічну структуру волонтерської діяльності, 

Е. М. Балашов [10] пропонує виокремити чинники ефективності волонтерської 

діяльності. Групу суб’єктивних чинників, на його думку, складають ті, що 

відносяться до мотиваційно-ціннісної, емоційно-вольової, комунікативної і 

поведінкової сфер. До групи об’єктивних чинників він відносить особливості 

соціокультурного середовища, організацію волонтерських програм, організацію 

неформальної освіти. 
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Спираючись на педагогічний аспект аналізу, Н. В. Черепанова вважає 

чинником формування волонтерської діяльності соціалізацію особистості як 

суб’єкта перетворювальної діяльності [222]. 

Бажання стати волонтером обумовлюється, крім зазначеного, й 

особистісними рисами волонтера. Застосування особистісного підходу до 

розгляду волонтерської діяльності означає необхідність вивчення особистісних 

рис і характеристик тих, хто вирішив стати волонтером. Дослідження 

Л. А. Пеннер показують, що просоціальна особистість наділена, зокрема, такою 

рисою як орієнтоване співпереживання, що відноситься до когнітивних та 

емоційних аспектів просоціальної особистості; готовністю допомогти іншому 

(відображає поведінковий аспект); соціальною відповідальністю. Просоціальну 

особистість часто пов’язують із альтруїстичною особистістю, яка 

характеризується тенденцією надання безкорисливої допомоги [255]. Інше 

дослідження [251] свідчить, що саме альтруїзм є визначною рисою волонтера. 

Деякі дослідники, які працюють в рамках особистісного підходу [251, 2255], 

припускають, що просоціальні характеристики дуже пов'язані зі стилем 

лідерства. 

Дослідження [247] встановили, що волонтерство має зв’язок із 

показниками п’ятифакторної моделі особистості. Волонтерська діяльність 

корелює зі всіма параметрами п’ятифакторної моделі, окрім невротизації – 

йдеться у дослідженні Г. Карло [241]. Волонтерська діяльність найтісніше була 

пов’язана із дружелюбністю та екстраверсією. Ці зв’язки відтворювалися і в 

багатьох інших наукових дослідженнях по всьому світу. 

Поєднання екстраверсії і дружелюбності розглядаються як загальні риси 

людини, яка допомагає іншим (М. Снайдер, А. Омото). Деякі дослідники 

вважають, що вплив цих особистісних рис на здійснення волонтерської 

діяльності може бути як прямим, так і опосередкованим іншими мотивами 

[262]. 

Напрацюваня Л. А. Пеннера лягли в основу іншого дослідження [255], в 

якому здійснено огляд емпіричних досліджень впливу волонтерства на 
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особистість. Ці дослідження, в цілому, показують позитивний вплив 

волонтерської діяльності на розвиток особистості. Наприклад, підлітки, які 

включені до волонтерської діяльності, формують у себе здатність 

встановлювати просоціальні відносини, формувати відповідні цінності й 

особистісну ідентичність. Для них існує висока ймовірність того, що і в зрілому 

віці вони долучатимуться до допомоги іншим. Як було зазначено раніше, 

волонтерство створює умови для посилення почуття власної гідності, довіри до 

інших, а також сприяє успіхам у навчанні. Підлітки, включені до волонтерства, 

з меншою імовірністю вживатимуть наркотичні речовини або скоюватимуть 

злочини. 

Волонтерська діяльність дорослих позитивно впливає на їхнє фізичне та 

психічне самопочуття. Включеність у волонтерську діяльність пов’язують із 

низькою частотою захворювання депресією серед людей, старших 65 років, а 

також із високим рівнем психологічного благополуччя. Крім зазначеного, 

дослідження вказують на зв’язок волонтерства із поліпшенням соціальної 

інтеграції [236]. 

В іншому дослідженні [234] було проаналізовано теоретичні підходи до 

феномену волонтерської діяльності й особливості особистісних рис волонтерів, 

а також огляд результатів наукових пошуків у новій дослідницькій області, яка 

утворилася на стику соціології емоцій та психосоціології. 

Тривають дослідження [270, 271] проблеми прихильності як важливої 

особистісної риси волонтера, де аналізуються чинники, які впливають на міру 

прихильності серед волонтерів. Серед них були виокремлюють соціо-

демографічні чинники, соціоекономічний статус, соціальна залученість, а також 

активність у релігійній сфері. 

Тривають дослідження результативності (успішності, задоволеності) 

волонтерської діяльності поряд із професійною діяльністю. Аналізуючи 

структуру професійної діяльності як системи, О. М. Іванова пропонує схему 

системного суб'єктно-діяльнісного професіографування професійної діяльності, 

яка розкриває структуру суб'єкта і об'єкта праці та ілюструє взаємозв'язки, які 
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обумовлюють реалізацію професійної діяльності. Відповідно до неї, структура 

професійної діяльності включає у себе характеристики суб'єкта праці та об'єкта 

у їхніх взаємозв’язках. Суб'єкт праці розкривається через мотиваційні, 

когнітивні, образні, операторні, емоційно-вольові компоненти, зокрема, базові, 

що включають об'єктивні, індивідні й особистісні характеристики [70]. 

Найбільш суттєвою характеристикою трудової діяльності є 

результативність. Результативність розуміється як міра досягнення 

запланованих результатів. Як вказує О. М. Родіна, результативність праці 

залежить від особливостей мотивації, когнітивних і моторних властивостей 

суб'єкта діяльності, знань та умінь, якими він володіє, функціонального стану, 

резервів організму та інших психологічних характеристик [186]. 

Успішність діяльності визначається відносно вкладу, який здійснює 

людина на користь суспільства. Разом із тим, задоволеність діяльністю, на 

думку О. М. Родіної, має прямий зв'язок не тільки із результатами діяльності, а 

й безпосередньо впливає на суспільство. Автор зауважує, що загальна оцінка 

успішності діяльності містить як зовнішні критерії, так і внутрішні (власна 

оцінка успішності своєї діяльності). Зовнішня і внутрішня оцінки успішності 

залежать від особистості суб'єкта праці. Здійснюючи оцінку успішності 

діяльності, зазвичай применшують роль внутрішніх критеріїв, однак вони в 

багатьох випадках виступають навіть більш важливими, ніж зовнішні. 

Внутрішня оцінка діяльності, згідно О. М. Родіної, виникає внаслідок 

співвідношення винагороди за працю та уявленнями особистості про свою 

результативність, про особливості робочих взаємостосунків, ініціативності, 

мотиваційно-оціночними структурами особистості і затратами, які несе 

особистість для досягнення результату. Якщо зовнішня оцінка успішності 

спирається на результативність, то внутрішня враховує більшою мірою, які 

затрати були здійснені для досягнення результату.  

Відмітимо, що винагорода, яку отримує особистість за здійснену 

діяльність, може бути як зовнішньою (матеріальна вигода, отримання 

підвищення, вищого статусу), так і внутрішньою, тобто власне сам процес 
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праці. Суб'єкт волонтерської  діяльності, на відміну від суб’єктів професійної 

діяльності, не отримує заробітну плану (чи матеріальну винагороду), однак 

може набувати позитивного соціального статусу. Внутрішня винагорода може 

полягати у задоволенні пізнавальної потреби, потреби у самовдосконаленні, 

принесення користі суспільству.  

Зовнішня і внутрішня винагорода впливають на задоволеність працею. 

Задоволеністю працею, за визначенням О. М. Родіної, є “усвідомлена 

суб'єктивна оцінка успішності праці, в якій остання виражається 

безпосередньо” [186, с. 82]. 

В якості критеріїв оцінки успішності діяльності, згідно М. А. Дмітрієвої, 

можуть використовуватись різноманітні показники, зокрема, оцінювання 

власної результативності діяльності (наприклад, за допомогою бальних шкал) 

[56, с. 111]. 

Таким чином, результативність, ефективність і задоволеність працею 

впливають на протікання діяльності (волонтерської та професійної), а також 

чинять вплив на характеристики суб’єкта діяльності. Врахування суб’єктом 

волонтерської діяльності оцінки власної результативності може вплинути на 

зміну конфігурації мотиваційних орієнтацій, корегуючи таким чином міру 

результативності. Крім того, зазнають змін індивідуально-психологічні 

характеристики суб’єкта. У процесі діяльності можуть формуватися необхідні 

особистісні риси, які сприятимуть ефективному виконанню поставлених 

завдань і формуватимуть стійкість до стресогенних впливів. Міра 

результативності діяльності отримує своє емоційне відображення суб’єктом, на 

основі якого формується ставлення до виконуваної діяльності, що впливатиме 

як формування мотиваційних орієнтацій, наскільки довго суб’єкт буде 

включеним у волонтерську діяльність. Основою запропонованої моделі є 

інтенція як внутрішня властивість волонтера. 

На основі теоретичного аналізу проблеми чинників, які обумовлюють 

діяльність волонтера, розроблено концептуальну модель інтенції волонтера 

(рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 Концептуальна модель інтенції волонтера 
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Інтенція як іманентна спрямованість свідомості на предмет (реальний чи 

уявний) є основою, яка визначає потенційність включеності суб’єкта у 

волонтерську діяльність [184]. 

Суб’єктні (базові) чинники результативності діяльності волонтера 

складають його особливості. Суб’єктні чинники містять три структурні 

компоненти: індивідний, особистісний, об'єктивний. Індивідні характеристики 

суб'єкта волонтерської діяльності зумовлюються віком і статтю.  

Особистісні містять індивідуально-психологічні і мотиваційні 

характеристики особистості волонтера. Індивідуально-психологічні 

характеристики – це особистісні якості і риси волонтерів, емоційно-вольові 

особливості. Мотиваційні характеристики відбиваються особливості 

формування потреб і мотивації до здійснення волонтерської діяльності, 

зокрема, виразність мотиваційних орієнтацій (спрямовують дії суб'єкта 

діяльності). Об'єктивні суб'єктні чинники представлено рівнем освіти, рівнем 

доходу, територіальною належністю, сімейним станом. 

Характеристики суб'єкта волонтерської діяльності прямо й 

опосередковано впливають на результативність діяльності. Діяльність є тлом, 

на якому розкривається вплив цих чинників на результативність. Йдеться про 

види діяльності – волонтерську та професійну. Ці види діяльності поділяються 

на фахову і нефахову. 

Так, волонтерська діяльність може здійснюватися фахівцями (наприклад, 

психологами і юристами), які мають відповідну професійну підготовку і 

надають спеціалізовану допомогу у виді психологічних і юридичних послуг. 

Нефахова волонтерська діяльність здійснюється нефахівцями. Професійна 

неволонтерська діяльність також може здійснюватися фахівцями (наприклад, 

психологами і юристами, які здійснюють фахову діяльність, професійно 

надають послуги, мають відповідну підготовку і отримують заробітну плату за 

надані послуги). Відповідно нефахова професійна діяльність здійснюється 

суб'єктами діяльності, які працюють не за фахом.  
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Таким чином, суб'єктні чинники впливають на результативність. 

Результативність розкривається через успішність діяльності та задоволеність 

нею. В запропонованій моделі інтенція суб’єкта волонтерської діяльності 

виступає тією основою, яка визначає потенційність включеності у волонтерську 

діяльність. 

Отже, волонтерська діяльність є таким соціально схвалюваним способом 

актуалізації внутрішньої інтенції особистості, який проявляється як 

добровільний свідомий вибір на користь переходу від потенційної до 

практичної включеності у волонтерство задля реалізації суспільного запиту 

через задоволення потреб благоотримувачів шляхом безкорисливого надання 

фахових/нефахових послуг, здійснення матеріальних/нематеріальних, 

інтелектуальних та особистісних внесків і затрат, відображається у прагненні 

до результативності, є умовою реалізації особистісного потенціалу волонтера. 

Таким чином нами було запропоновано та обґрунтовано концептуальну модель 

чинників дослідження діяльності волонтерів. 

Висновки до розділу 1 

1. На сьогодні в Україні існують передумови, які сприяють поширенню 

волонтерства в суспільне життя українців: наявність потреб у соціальних 

послугах та значної кількості людей, які потребують цих послуг; наявність 

волонтерських, недержавних громадських організацій, які можуть 

запропонувати волонтерські послуги; наявність потенційних волонтерів з числа 

студентів, учнів старшокласників – активних, патріотично налаштованих 

громадян, яких можна залучати та навчати; можливість використовувати світові 

моделі волонтерства та методичні рекомендації для навчання волонтерів, 

проведення занять з підготовки волонтерів-тренерів. 

На сьогодні в нашій країні необхідне усвідомлення державними 

органами, громадськістю того, що соціальні проблеми потрібно обов’язково 

вирішувати, і один із важливих шляхів до розв’язання соціальних проблем і 

втілення нової державної політики в країні, є сприяння формуванню руху 
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волонтерів, які будуть займатися соціальним обслуговуванням і захистом, 

відповідати потребам суспільства. 

2. На основі теоретичного аналізу існуючих досліджень показано, що 

взаємозв’язок психологічних чинників діяльності волонтера є важливим у 

контексті вивчення особливостей входження суб’єкта волонтерської діяльності 

у вимогливе середовище. Означено психологічну суть волонтерської діяльності, 

що полягає у готовності добровільно жертвувати своїми ресурсами заради 

блага чужої людини. Сенс такої діяльності полягає в тому, що переслідується 

соціальна, а не економічна ефективність. Це є сутнісні індикатори поняття 

волонтерська діяльність. 

3. Сформовано і обґрунтовано концептуальну модель інтенції волонтера 

та визначено основні поняття цієї моделі. Суб'єктні (базові) чинники містять 

компоненти – індивідні, особистісні та об’єктивні. Індивідні чинники – містять 

вік і стать. Особистісні чинники – індивідуально-психологічні і мотиваційні 

характеристики особистості волонтера. Об’єктивні суб’єктні чинники 

представлені рівнем освіти, рівнем доходу, територіальною належністю, 

сімейним станом. Діяльність є тлом, на якому розкривається вплив цих 

чинників на результативність. Інтенція волонтера є основою, яка визначає 

потенційність включеності особи у волонтерську діяльність. 

4. Розроблено робоче поняття волонтерської діяльності. Волонтерська 

діяльність є соціально схвалюваною актуалізацією внутрішньої інтенції 

особистості, яка проявляється як добровільний свідомий вибір на користь 

переходу від потенційної до практичної включеності у волонтерство задля 

реалізації суспільного запиту через задоволення потреб благоотримувачів 

шляхом безкорисливого надання фахових чи нефахових послуг, здійснення 

матеріальних та нематеріальних, інтелектуальних та особистісних внесків і 

затрат, відображається у прагненні до результативності, є умовою реалізації 

особистісного потенціалу волонтера. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА МОТИВАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРА 

2.1. Організаційно-методичне забезпечення і план дослідження 

Метою емпіричного дослідження стало розкриття мотиваційних та 

індивідуально-психологічних чинників волонтерської діяльності. Вивчення 

мотиваційних та індивідуально-психологічних чинників здійснювалося за 

розробленою програмою дослідження. Завдання емпіричного дослідження 

визначили схему і процедуру його проведення. Дослідження проводилося у 

кілька етапів. 

На першому етапі – проаналізовано літературу щодо стану розробки 

проблеми психологічних чинників волонтерської діяльності, розроблено 

концептуальну модель інтенції волонтерів, запропоновано робоче поняття 

волонтерської діяльності, розроблено теоретико-методологічні засади 

емпіричного дослідження. 

На другому етапі – дібрано методи дослідження, проведений збір 

емпіричних даних. 

На третьому етапі – здійснено кількісний і якісний аналізи результатів, 

з’ясовано індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості особистості 

як чинники діяльності волонтера. 

Вибір методів, методик і проведення емпіричного дослідження 

здійснювалося на основі розробленої нами емпіричної моделі інтенції 

волонтерів (рис. 2.1). 

Відповідно до мети та завдань дослідження та емпіричної моделі 

дослідження інтенції волонтерів були підібрані і застосовані наступні методи та 

методики дослідження. 
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Рис. 2.1 Емпірична модель дослідження інтенції волонтера 

Дослідження чинників діяльності волонтера 

З’ясування змісту і структури 

чинників діяльності волонтера 

З’ясування статево-вікових, 

індивідуально-психологічних та 

мотиваційних особливостей 

особистості волонтера 

Розкриття структурних 

особливостей суб’єктних 

чинників, їх влив на 

результативність діяльності 

Критерії: а) включеність у волонтерську діяльність; 

 б) міра використання фаху суб’єктом 

Математична обробка: кореляційний аналіз, t-

критерій Стьюдента 

Кореляційний аналіз, t-критерій Стьюдента, 

факторний аналіз, таблиці сполучення, 

багатофакторний дисперсійний аналіз 

 

Визначення структури чинників 

включеності у волонтерську 

діяльність, побудова моделі 

інтенції волонтера 

Логістичний регресійний аналіз 

Модель інтенції волонтера: 

мотиваційні орієнтації на альтруїзм, процес, егоїзм, 

свободу, пасивне емоційне реагування, 

екстраверсія, низький рівень доходу 

Множинний регресійний аналіз: моделі 

результативності волонтерської і професійної 

діяльностей 

Суб’єктні 

чинники 

(базові) 

Індивідні 

Вік; стать 

Об’єктивні 

Освіта; рівень доходу; територіальна 

належність; сімейний стан 

Особистісні 

Особистісні риси:екстраверсія; прив’язаність; 

самоконтроль; емоційна стійкість;  

експресивність 

Мотиваційні орієнтації на:процес, результат, 

альтруїзм, егоїзм, свобода, влада, праця, гроші 

Емоційне реагування: ейфорична активність,  

дисфорична активність, рефрактерна 

активність, пасивне реагування 
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Для виявлення статево-вікових, індивідуально-психологічних та 

мотиваційних особливостей особистості залежно від її включеності у 

волонтерську діяльність (та міри використання фаху), здійснено підбір 

психодіагностичних методик, які співвідносяться із емпіричною моделлю 

дослідження, а саме, були відібрані такі методики та прийоми: П’ятифакторний 

опитувальник особистості 5PFQ (на основі моделі «Велика п’ятірка») в 

адаптації А. Б. Хромова, «Діагностика типу емоційної реакції на вплив» 

(В. В. Бойко), «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в 

мотиваційно-потребовій сфері» (О. Ф. Потьомкіна). Використовувалися 

наступні статистичні критерії: t-критерій Стьюдента для перевірки наявності 

відмінностей між показниками досліджуваних груп, Краскелла-Уолеса, U-

Манна-Уїтні, описові статистики (середнє, мода, медіана, середнє квадратичне 

відхилення), коефіцієнт кореляції Пірсона. 

Для встановлення відмінностей і спільних рис в індивідуально-

психологічному профілі та мотиваційних орієнтаціях залежно від критерію 

включеності у волонтерську діяльність та мірою використання фаху 

використовувалися описові статистики, t-критерій Стьюдента, критерії 

Краскелла-Уолеса, U-Манна-Уїтні, коефіцієнт кореляції Пірсона, на основі 

результатів яких побудовано груповий портрет волонтерів порівняно із 

особами, які не включені у волонтерську діяльність, щодо їхніх особистісних 

рис, особливостей емоційного реагування та мотиваційних орієнтацій; виявлено 

відмінності індивідуально-психологічних та мотиваційних характеристик 

волонтерів і неволонтерів та провідні взаємозв’язки між досліджуваними 

характеристиками волонтерів; за допомогою факторного аналізу виявлено 

фактори діяльності волонтера. 

Для розкриття особливостей індивідуально-психологічних та 

мотиваційних чинників залежно від об’єктивних чинників діяльності волонтера 

та виділення провідного використано таблиці сполучення (для перевірки 

впливу об'єктивних чинників на результативність діяльності). Застосування 

кореляційного аналізу дозволило розкрити особливості зв'язків між 
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досліджуваними показниками волонтерів стосовно об'єктивних чинників 

результативності їхньої діяльності.  

Для встановлення структурних особливостей суб’єктних чинників, 

розкриття особливостей їх впливу на результативність волонтера 

використовувалися наступні статистичні процедури: на основі показників 

результативності діяльності та діагностичних параметрів, які репрезентують 

індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості, за допомогою 

множинного регресійного аналізу побудовано регресійні моделі 

результативності волонтерської і професійної діяльностей, які розкривають 

вплив суб'єктивних чинників на результативність. За допомогою 

багатофакторного дисперсійного аналізу перевірено вплив об'єктивних 

чинників на результативність діяльності волонтерів. 

Для визначення структури чинників включеності у волонтерську 

діяльність застосовано логістичний регресійний аналіз, який дозволив 

побудувати модель інтенції волонтера. 

 

2.2. Обґрунтування вибору методів і методик дослідження 

волонтерської діяльності 

Для розв’язання поставлених завдань у роботі використано такі методи 

дослідження: а) теоретичні – аналіз, синтез, систематизація наукового 

матеріалу в літературних джерелах; б) емпіричні – анкетування, а також 

методики психодіагностики: «Діагностика соціально-психологічних установок 

особистості в мотиваційно-потребовій сфері» (О. Ф. Потьомкіна) – для 

з’ясуваня вираженості компонентів мотиваційної орієнтації волонтерів і осіб, 

які не включені у волонтерську діяльність; «Діагностика типу емоційної реакції 

на вплив» (В. В. Бойко) – для виявлення домінуючого типу емоційної реакції 

людини; П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ (варіант 

психологічної моделі «Великої п’ятірки» в адаптації А. Б. Хромова) – для 

діагностики вираженості особистісних рис; анкета оцінки діяльності волонтера 

(Т. В. Тимчук) – для виявлення результативності волонтерської діяльності; 
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в) методи математично-статистичної обробки даних: описові статистики 

(середнє, мінімальне і максимальне значення, показник стандартного 

відхилення), t-критерій Стьюдента, критерії U-Манна-Уїтні, Колмогорова-

Смірнова, факторний, множинний регресійний, багатофакторний дисперсійний, 

логістичний регресійний аналізи, коефіцієнт кореляції Пірсона і таблиці 

сполучення – для кількісного аналізу даних та якісний аналіз. Статистична 

обробка даних проводилася за допомогою комп’ютеризованої статистичної 

програми SPSS 23.0. 

Порівняння видів діяльності здійснювалося шляхом групування вибірки 

досліджуваних за двома критеріями – включеності до волонтерської діяльності 

та її фаховості. Блок суб’єктних особистісних чинників містить дослідження 

трьох груп: особистісних якостей, мотиваційних орієнтацій та емоційного 

реагування. 

Група особистісних якостей досліджувалася за допомогою 

П’ятифакторного опитувальника особистості 5PFQ (одного із варіантів 

реалізації психологічної моделі «Велика п’ятірка») в адаптації А. Б. Хромова 

[220]. П. Коста і Р. МакРае розробили особистісний опитувальник NEO PI-R, 

який є останньою версією попередньо запропонованих ними опитувальників 

NEO Inventory і NEO Personality Inventory.  

На основі розробок П. Коста і Р. МакРае, дослідник Хійджиро Тсуйі 

(Heijiro Tsuji) адаптував опитувальник і запропонував біполярність факторів 

(екстраверсія – інтроверсія, прив’язаність – віддаленість, контролювання – 

природність, ігривість – практичність). В емпіричному дослідженні 

використовувалася версія методики, адаптованої А. Б. Хромовим на кафедрі 

загальної і соціальної психології КДУ [220]. Опитувальник містить 75 

протилежних за значенням висловлювань, які відбивають властивості 

особистості й особливості її поведінки.  

Опитувальник діагностує вираженість кожної із п'яти основних шкал 

(екстраверсія – інтроверсія; прихильність – відособленість; самоконтроль – 

імпульсивність; емоційна нестійкість – емоційна стійкість, практичність – 
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експресивність), які, у свою чергу, мають по п'ять додаткових полярних шкал 

(підшкали). Біполярна шкала «інтроверсія – екстраверсія» містить підшкали: 

пасивність – активність, підлеглість – домінування, замкнутість – 

товариськість, уникнення вражень – пошук вражень, уникнення уваги – пошук 

уваги. Шкала «відособленість – прив’язаність» містить підшкали: байдужість – 

теплота, суперництво – співпраця, підозрілість – довірливість, нерозуміння – 

розуміння, повага себе – повага інших. Шкала «імпульсивність – 

самоконтроль» містить підшкали: неакуратність – акуратність, відсутність 

наполегливості – наполегливість, безвідповідальність – відповідальність, 

імпульсивність – самоконтроль поведінки, безпечність – завбачливість. Шкала 

«емоційна стійкість – емоційна нестійкість» містить: безтурботність – 

тривожність, розслабленість – напруженість, емоційна комфортність – 

репресивність, самодостатність – самокритика, емоційна стабільність – 

емоційна лабільність. Шкала практичність – експресивність» містить: 

консерватизм – цікавість, реалістичність – допитливість, відсутність 

артистичності – артистичність, нечутливість – сенситивність, ригідність – 

пластичність. 

Групу особливостей емоційного реагування особистості досліджувалася за 

допомогою методики «Діагностика типу емоційної реакції на вплив» 

(В. В. Бойко). Вона виявляє домінуючий тип емоційної реакції людини, 

способів перетворення зовнішніх і внутрішніх впливів на позитивну, 

амбівалентну і негативну енергію станів і поведінкових реакцій людини. Ця 

методика є доопрацьованим В. В. Бойко варіантом, в результаті чого був 

розширений ряд формул перетворення енергії [18].  

Методика містить 39 питань. Відповіді дають можливість створити 

профіль формул перетворення енергії на ряд стимулів, які викликають 

конкретний його тип. Такими стимулами є позитивні, амбівалентні (нейтральні) 

і негативні. Відтак особистість може реагувати у вигляді чотирьох формул 

перетворення енергії, одна з яких зазвичай є домінуючою), що обумовлюють 

стійкі стереотипи емоційного реагування: ейфорична активність назовні 



77 

 

(енергія стимулів перетворюється на позитивні психічні стани і поведінку 

людини, що мають прояви у різних сферах життєдіяльності); рефрактерна 

активність всередину (рефрактерність розуміється як стан гальмування 

активності, яке наступає після збудження); дисфорична активність назовні 

(вплив стимулів перетворюється проявляється негативними психічними 

станами і поведінкою людини); пасивне реагування (людина проявляє стримане 

ставлення до стимулів, що має проявом виключення із ситуації взаємодії). 

Група мотиваційних орієнтацій досліджувалася за допомогою методики 

«Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-

потребовій сфері» (О. Ф. Потьомкіна) [173], яка дозволяє з’ясувати вираженість 

компонентів мотиваційної орієнтації волонтерів і осіб, які не включені у 

волонтерську діяльність. Методика містить 80 питань. На їх основі можливо 

побудувати профіль мотиваційних орієнтацій, до яких відносяться: мотиваційна 

орієнтація на процес, результат, альтруїзм, егоїзм, працю, гроші, свободу і 

владу. Умовно перелік цих мотиваційних орієнтацій можна розділити на групу 

конструктивних і неконструктивних. 

Блок результативності діяльності досліджувався за допомогою анкети 

оцінки діяльності волонтера у редакції. Т. В. Тимчука [39], яка відбиває 

задоволеність і успішність діяльності шляхом внутрішньої оцінки 

результативності волонтера/професіонала на основі співставлення уявлень, які є 

у суб’єкта діяльності про результативність своєї діяльності. Така оцінка 

здійснюється на основі ряду об’єктивних (своєчасне виконання завдань, 

акуратність виконання, звернення за порадою) і суб’єктивних показників 

(застосування набутих знань і навичок, відповідальне ставлення, творчий 

підхід, задоволення від діяльності, відчуття важливості власної діяльності). 

Оцінка проводилася за 10-бальною шкалою. 

Збір емпіричного матеріалу здійснювався шляхом заповнення 

досліджуваними анкет як у паперовому, так і в електронному вигляді. 
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2.3. Характеристика вибірки 

В емпіричній частині дослідження взяло участь 231 особа. Усю вибірку 

було поділено за двома критеріями: включеності до волонтерської діяльності та 

її фаховості. Таким чином, вибірку розподілено на 6 груп (табл. 2.1): 

Таблиця 2.1 

Розподіл вибірки відповідно до досліджуваних груп 

Критерій включеності у 

волонтерську діяльность 

Критерій фаховості діяльності 

Фахова діяльність Нефахова діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

Досліджувані, 

включені у  

волонтерську  

діяльність 

N=38 

Волонтери-психологи 

N=47 

Волонтери-юристи 

N=35 

Волонтери, які здійснюють 

нефахову діяльність 

111 

Досліджувані, не  

включені у  

волонтерську  

діяльность 

N=35 

Психологи 

N=41 

Юристи 

N=35 

Досліджувані, які 

здійснюють нефахову 

діяльність 

1) волонтери-психологи (особи, які залучені до волонтерської діяльності і 

займаються фаховою діяльністю – надають психологічну допомогу) 

(ВП); 

2) волонтери-юристи (особи, які залучені до волонтерської діяльності і 

займаються фаховою діяльністю – надають юридичну допомогу) (ВЮ); 

3) волонтери, які здійснюють нефахову діяльність (ВНф); 

4) психологи (особи, які не залучені до волонтерської діяльності і надають 

психологічні послуги) (ПдП); 

5) юристи (особи, які не залучені до волонтерської діяльності і надають 

юридичну допомогу) (ПдЮ); 

6) особи, які не залучені до волонтерської діяльності і здійснюють 

нефахову діяльність (НвНф). 

З усієї вибірки 120 осіб, які включені у волонтерську діяльність, 111 осіб, які не 

включені у волонтерську діяльність; з них 143 жінки і 88 чоловіків віком від 18 

до 75 років. За місцем проживання – мешканці міста Києва, Київської, 
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Рівненської, Тернопільської, Дніпропетровської, Закарпатської областей. Серед 

волонтерів 67% мають сім’ю, низький (35%) і середній (57%) рівень доходу, 

81% з вищою освітою. У групі неволонтерів 60% мають сім’ю і середній дохід, 

проте серед них порівняно з групою волонтерів значно більше мають високий 

дохід (відповідно 18% і 7,5%), у 73% випадках з вищою освітою. 

Зокрема, зміст правової волонтерської допомоги реалізується через: 

а) надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; б) створення 

мереж надавачів такої допомоги, що спрямована проти дискримінації; в) захист 

прав у суді; г) досудове вирішення конфліктів; д) здійснення заходів з метою 

підвищення рівня правової культури населення (проведення семінарів і 

тренінгів, підвищення рівня обізнаності населення щодо міграційних питань та 

проблем внутрішньо переміщених осіб, населення, яке постраждало внаслідок 

конфлікту; здійснення просвіти виборців щодо виборчого законодавства, 

реалізації їхніх прав у сфері взаємодії з органами влади, професійних прав 

тощо); е) моніторинг стану дотримання прав і свобод людини, виборчих 

процесів та процесів референдуму, як на загальнодержавному, так і на 

місцевому рівнях; є) лобіювання системних змін до законодавства за 

допомогою адвокаційних інструментів, участь у законотворчій діяльності; 

ж) підтримка діяльності мережі виїзних та стаціонарних громадських 

приймалень; з)  забезпечення роботи ресурсних центрів з підтримки 

територіальних громад, забезпечення функціонування «гарячої лінії». 

Зміст волонтерської психологічної допомоги полягає в: а) моніторингу, 

вивченні та узагальненні особливостей виникнення, перебігу та ефективності 

психологічних заходів, що здійснюються при психічних розладах, зокрема, в 

учасників бойових дій; б) організації профілактики виникнення психічних 

розладів, аддиктивних відхилень, заходів психогігієнічної спрямованості та 

психологічної просвіти; в) організації і проведенні психодіагностичних заходів, 

психокорекційної роботи, консультування, реабілітації та психологічного 

супроводу; г) організації і функціонування роботи ресурсних центрів з 

психологічної підтримки соціально незахищених груп населення (осіб, які 
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стали жертвами сімейного, морального, фізичного насильства; громадян з 

інвалідністю; осіб, які потрапили у складні життєві обставини, постраждалих 

під час стихійних лих та суспільно-політичних криз; тих, хто втратив рідних і 

близьких; внутрішньо переміщених осіб; жертв тортур; сімей учасників 

бойових дій). 

 

Висновки до розділу 2 

1. Висвітлена у межах теоретичного аналізу концептуальна модель 

інтенції волонтера визначила особливості емпіричного дослідження. Був 

здійснений добір та обґрунтування діагностичного інструментарію, який 

розкриває блоки суб’єктних чинників інтенції волонтера. Розроблено 

емпіричну модель дослідження. 

2. Відповідно до мети і завдань дослідження окреслено основні етапи. На 

першому етапі проаналізовано літературу щодо стану розробки проблеми 

психологічних чинників волонтерської діяльності, обґрунтовано і побудовано 

концептуальну модель інтенції волонтера, яка визначає потенційність 

включеності суб’єкта у волонтерську діяльність; на другому – дібрано методи 

дослідження, проведений збір емпіричних даних; на третьому – здійснено 

кількісний і якісний аналізи результатів, з’ясовано індивідуально-психологічні 

та мотиваційні особливості особистості як чинники діяльності волонтера. 

3. Обрані відповідно до мети дослідження методики є обґрунтованими, 

адекватними завданням дослідження. В емпіричній частині дослідження взяла 

участь 231 особа. Усю вибірку поділено на 6 груп на основі критеріїв 

включеності у волонтерську діяльність і мірою використання фаху. Добір груп 

був здійснений з урахуванням репрезентативності і достатньої кількості 

вибірки досліджуваних. Розкрито зміст волонтерської і юридичної допомоги. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА МОТИВАЦІЙНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВОЛОНТЕРА 

3.1. Статево-вікові відмінності мотиваційних та індивідуально-

психологічних властивостей особистості волонтера 

3.1.1. Статеві відмінності мотиваційних орієнтацій особистості 

волонтера 

Таблиця 3.1 

Середні значення показників мотиваційних орієнтацій для чоловіків 

і жінок (волонтери) 

Параметр Ж Ч 

Орієнтація на гроші 2,08 2,91 

Орієнтація на свободу 6,85 7,72 

Орієнтація на владу 2,85 4,00 

Примітка: *Ж – жіноча стать; Ч – чоловіча стать. 

Для з’ясування статевих особливостей мотиваційних та індивідуально-

психологічних властивостей волонтерів проаналізуємо середні значення 

діагностичних показників (табл. 3.1). Чоловіки-волонтери більш орієнтовані на 

гроші, ніж жінки. Тобто, попри низьку вираженість грошової мотивації 

діяльності для обох статевих груп, чоловіки-волонтери більш орієнтовані на 

збагачення і примноження власного достатку. Така особливість може бути 

пояснена соціо-культурними особливостями та прийнятими в суспільстві 

статево-рольовими стереотипами.  

Крім того, чоловікам-волонтерам більш властива мотиваційна орієнтація 

на свободу, ніж для жінок на фоні високих показників для даної мотиваційної 

орієнтації. Для чоловіків більш властиво те, що вони не терплять обмежень і 

готові йти на жертви заради відстоювання власної незалежності. 

Чоловіки-волонтери мають більшу вираженість мотиваційної орієнтації 

на владу (жінки мають низькі показники, а чоловіки – середні). Тобто чоловіки-
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волонтери більше відчувають потребу контролю над іншими людьми, впливу 

на них і на суспільство в цілому. Вираженість орієнтацій на владу може мати 

конструктивне значення, враховуючи соціальний контекст, в якому 

розгорталося волонтерство. Адже волонтери, долучаючись до допомоги тим, 

хто її потребує, таким чином реалізовували власні сподівання на те, що від них 

може залежати перебіг подій, що вони можуть власними зусиллями змінити 

ситуацію, в якій опинилося суспільство. Тобто, через свою діяльність 

волонтери могли відчувати контроль над ситуацією, а не розгубленість і 

безпорадність. 

Якщо розглядати відмінності між чоловіками і жінками з позиції умовно 

конструктивної і неконструктивної мотиваційних орієнтацій, то дані групи 

мають більше відмінностей за умовно неконструктивними мотиваційними 

орієнтаціями (влада і гроші), ніж за конструктивною (свобода). 

Для з'ясування статевих відмінностей мотиваційних та індивідуально-

психологічних властивостей особистості волонтерів застосуємо статистичну 

процедуру t-критерій Стьюдента. Результати аналізу показали наявність 

статистично значущих відмінностей між групами жінок та чоловіків за 

діагностичними параметрами. Показники статистичної значущості критерію 

Левіна для діагностичних параметрів мотиваційних орієнтацій вказують на 

рівність дисперсій, тому приймаємо до уваги результати t-критерій Стьюдента. 

Виявлено відмінності між чоловіками і жінками волонтерами за мотиваційною 

орієнтацією на гроші, свободу та владу (детальніше у таблиці 3.1 і 3.2). 

Таблиця 3.2 

Значуща різниця середніх для мотиваційних орієнтацій за t-

критерієм для незалежних вибірок (чоловіків і жінок, які включені до 

волонтерської діяльності) 

Параметр Показники критерію Левіна Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Орієнтація на процес 1,219 ,272 ,440 

Орієнтація на результат ,002 ,968 ,944 

Орієнтація на альтруїзм ,637 ,427 ,098 
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Орієнтація на егоїзм ,672 ,414 ,645 

Орієнтація на працю ,319 ,574 ,099 

Орієнтація на гроші ,101 ,751 ,000 

Орієнтація на свободу 3,219 ,075 ,024 

Орієнтація на владу ,537 ,465 ,004 

Отже, статеві відмінності мотиваційних орієнтацій волонтерів полягають 

у тому, що чоловіки більшою мірою, ніж жінки, орієнтовані у своїй діяльності 

на прагнення до свободи, реалізації владних мотивів, які проявляються у 

бажанні контролю, а також орієнтації на матеріальне збагачення. 

Аналіз результатів статевих відмінностей мотиваційної орієнтації 

волонтерів дозволив виділити значущі відмінності стосовно конструктивної і 

неконструктивної мотиваційних орієнтацій: 

по-перше, конструктивна орієнтація – орієнтація на свободу має високий 

рівень для волонтерів у цілому, але більша виразність характерна волонтерам-

чоловікам; 

по-друге, неконструктивна мотивація представлена двома мотиваційними 

орієнтаціями – орієнтацією на гроші та орієнтацією на владу. Встановлено, що 

волонтери в цілому мають низький рівень виразності вказаних мотиваційних 

орієнтацій. Між тим, чинник статі вносить диференціацію виразності: чоловіки 

більшою мірою, ніж жінки мають прагнення до свободи, реалізації владних 

мотивів, які проявляються через бажання здійснення контролю, а також 

орієнтацію на матеріальне збагачення. 

Отже, у волонтерів-чоловіків встановлені вищі показники як 

конструктивної орієнтації – орієнтації на свободу, так і неконструктивних 

мотиваційних орієнтацій – орієнтацій на гроші та владу порівняно із 

волонтерами-жінками. 

 

3.1.2. Статеві відмінності емоційного реагування волонтера 

Проаналізуємо статеві відмінності емоційно-вольових особливостей 

волонтерів (детальніше у таблиці 3.3 і 3.4). 

Таблиця 3.3. 
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Середні значення типів емоційного реагування для чоловіків і жінок, 

які залучені до волонтерської діяльності 

Параметр Ж Ч 

Ейфорична активність назовні на позитивні стимули 8,74 

 

10,02 

Рефрактерна активність всередину на позитивні стимули 3,32 

 

2,37 

*Ж – жіноча стать; Ч – чоловіча стать. 

Таблиця 3.4 

Значуща різниця середніх для параметрів типів емоційного 

реагування за t-критерієм для незалежних вибірок (чоловіків і жінок, які 

залучені до волонтерської діяльності) 

Параметр Показники критерію 

Левіна 

Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Ейфорична активність назовні на 

негативні стимули 

1,756 ,188 ,506 

Ейфорична активність назовні на 

амбівалентні стимули 

,802 ,372 ,890 

Ейфорична активність назовні на 

позитивні стимули 

,837 ,362 ,002 

Всього ейфорична активність назовні  ,170 ,682 ,329 

Рефрактерна активність всередину на 

негативні стимули 

1,213 ,273 ,432 

Рефрактерна активність всередину на 

амбівалентні стимули 

3,953 ,049 ,741 

Рефрактерна активність всередину на 

позитивні стимули 

5,411 ,022 ,003 

,002 

Всього рефрактерна активність 

всередину  

,071 ,790 ,064 

Дисфорична активність назовні на 

негативні стимули 

2,288 ,133 ,261 

Дисфорична активність назовні на 

амбівалентні стимули 

,028 ,868 ,693 

Дисфорична активність назовні на 

позитивні стимули 

,818 ,368 ,313 

Всього дисфорична активність назовні  1,219 ,272 ,750 

Пасивне реагування на негативні 

стимули 

,356 ,552 ,722 

Пасивне реагування на амбівалентні 

стимули 

,084 ,772 ,563 

Пасивне реагування на позитивні 

стимули 

2,638 ,107 ,402 

Всього пасивне реагування ,046 ,830 ,824 
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Результати за критерієм Левіна дозволяють взяти до уваги показники t-

критерій Стьюдента і стверджувати про наявність статистично достовірних 

відмінностей за діагностичним параметром “ейфорична активність назовні на 

позитивні стимули” (p<0,05). Тобто чоловіки більшою мірою здатні 

перетворювати позитивні впливи навколишнього середовища на позитивні 

психічні стани та проявляти позитивну поведінку, що спрямована на справу, на 

оточуючих людей. Чоловіки-волонтери краще переключаються на інший вид 

діяльності, ставляться з гумором до дрібних неприємностей. Вони більшою 

мірою відкриті до позитивних емоцій, проявляють оптимізм, здатність у 

багатьох ситуаціях знаходити приємне, труднощі  і неприємні сторони життя їх 

більше стимулюють до активності і віддачі. 

Врахування показника критерію Колмогорова-Смірнова (p>0,05) для 

параметра “рефрактерна активність всередину на позитивні стимули” 

дозволяють стверджувати про наявність статистично достовірних відмінностей 

(p<0,05) за цим параметром між чоловіками і жінками, що займаються 

волонтерською діяльністю. Жінкам-волонтерам більше, аніж чоловікам-

волонтерам властивий стан гальмування активності, що наступає після 

збудження у відповідь на позитивні впливи середовища. Позитивне 

енергетичне збудження обертається на самого індивіда і загальмовує його 

поведінку чи деякі психічні прояви. Енергія впливу залишається у 

внутрішньому контурі і поступово згасає або породжує бурхливу внутрішню 

психічну активність. В результаті людина зациклюється на подіях позитивного 

характеру, пасивно відпочиває після розумової праці. Жінкам більш властива 

емоційна реакція у формі застрягання на афективному стані. 

Таким чином, статеві відмінності емоційно-вольових особливостей 

волонтерів характеризуються тим, що чоловіки більшою мірою здатні 

позитивно реагувати і демонструвати конструктивні активні дії у відповідь на 

позитивні впливи навколишнього середовища, натомість жінкам-волонтерам 

більшою мірою властива емоційна реакція зациклення на подіях позитивного 

характеру, застрягання на афективному стані. 
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Аналіз результатів міжстатевих відмінностей типів емоційних реакцій на 

впливи дозволив констатувати відмінності в емоційних реакціях на однакові 

стимули: чоловіки більше здатні у відповідь на позитивні впливи 

навколишнього середовища позитивно реагувати і демонструвати 

конструктивну поведінку, тоді як жінки на позитивні впливи більшою мірою 

реагують зацикленістю і застряганням на афективному стані.  

 

3.1.3. Статеві відмінності в особистісних якостях волонтерів 

Проаналізуємо статеві відмінності в особистісних якостях волонтерів. 

Показники критерію Левіна дозволяють взяти до уваги результати t-критерію 

Стьюдента за параметрами, наведеними у таблиці (з урахуванням показників за 

критерієм Колмогорова-Смірнова, за допомогою яких також були встановлені 

відмінності див. додаток Д). Результати вказують, що чоловіки і жінки, які 

займаються волонтерською діяльністю, відрізняються за всіма показниками, що 

складають інтегральний показник “інтроверсія-екстраверсія”, окрім шкали 

“уникнення вражень – пошук вражень” (див. додаток Д).  

Чоловіки-волонтери мають вищі показники екстраверсії, вони більш 

відкриті до спілкування, долучаються до колективних справ, мають більший 

потяг до гострих вражень, більш часто ризикують, діють імпульсивно. У роботі 

орієнтовані на швидкість виконання задач, віддають перевагу роботі з людьми, 

краще виконують роботу у ситуації дефіциту часу (показники середніх значень 

наведені у таблиці 3.5.). 

Таблиця 3.5. 

Середні значення параметрів, за якими виявлено відмінності між 

чоловіками і жінками, які включені до волонтерської діяльності (за 

методикою «Пятифакторний опитувальник особистості») 

Параметр Ж 

 

Ч 

Інтроверсія – екстраверсія 49,73 60,15 

Пасивність – активність 9,30 11,57 

Підлеглість – домінування 10,93 12,20 

Замкнутість – товариськість 11,45 13,17 
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Уникнення уваги – пошук уваги 1,89 12,28 

Неакуратність – акуратність 10,76 9,24 

Безтурботність – тривожність 8,22 6,54 

Емоційна комфортність – репресивність 7,57 6,09 

Реалістичність – допитливість 13,34 12,17 

Відсутність артистичності – артистичність 12,36 10,67 

Ригідність – пластичність 11,05 12,67 

*Ж – жіноча стать; Ч – чоловіча стать. 

Чоловіки більшою мірою, ніж жінки проявляють активність, беруть 

ініціативу, відповідальність на себе, прагнуть домінувати у взаємодії з іншими, 

самореалізовуватися, проте вони гармонійно це прагнення із товариськістю, 

відкритістю до спілкування, їхня увага спрямована не на себе, а на інших. 

Також чоловіки, порівняно із жінками-волонтерами, більше прагнуть уваги зі 

сторони свого оточення, щоб їхні вчинки були помічені та оцінені. Натомість 

жінки і чоловіки однаковою мірою прагнуть до пошуку нових вражень. 

Означені відмінності, які характеризують порівнювані групи за інтегральною 

характеристикою екстраверсії можуть бути пояснені наявністю засвоєних 

статево-рольових стереотипах, які побутують у суспільстві.  

Чоловіки і жінки мають однаково високі інтегральні показники 

прив'язаності, що свідчить про наявність у них позитивного ставлення до 

людей. Вони відчувають потребу бути поряд із іншими людьми, чуйні, добре 

розуміють інших, відчувають особисту відповідальність за їхнє благополуччя, 

терплячі до недоліків. Вони однаково виявляють теплоту у спілкуванні, 

надають перевагу співпраці, а не суперництву, не люблять конкуренції і 

намагаються залагоджувати конфлікти, схильні довіряти людям, намагаються 

зрозуміти думку іншого та з повагою ставляться до оточуючих та їхньої точки 

зору, яка може не завжди співпадати з їхньою власною думкою. Жінки-

волонтери більшою мірою проявляють акуратність.  

Проте не виявлено статистично достовірних статевих відмінностей між 

волонтерами за інтегральним показником “імпульсивність – самоконтроль”. 

Чоловіки і жінки волонтери мають однаково високу вираженість 

самоконтролю, головним змістом якого є вольова регуляція поведінки. Їм 

властиві такі якості, як добросовісність, відповідальність, виконання взятих на 



88 

 

себе зобов'язань, точність і акуратність виконання завдань. Вони наполегливі у 

діяльності, досягають високих результатів у ній, прагнуть комфорту і порядку. 

Притримуються моральних принципів, не порушують загальноприйнятих норм 

поведінки у суспільстві навіть тоді, коли вони можуть здаватися формальними. 

Із високим самоконтролем зазвичай співвідноситься добросовісність і 

усвідомленість власного життя, вони прагнуть до утвердження 

загальнолюдських цінностей, навіть в разі, якщо вони вступають у протиріччя 

із власними цінностями. Такі особливості розкриваються у волонтерській 

діяльності через суть цієї діяльності – принести благо іншій людині, жертвуючи 

власними ресурсами. Високий самоконтроль проявляється ще і через те, що 

людина не може відчувати себе повністю розкутою, щоб проявляти всі емоції і 

почуття, які її переповнюють. Ця особливість може співвідноситися із певною 

стійкістю перед несприятливими обставинами, життєстійкістю, яка слугує 

ресурсом для того, аби продовжувати досягати бажаного попри перешкоди, і 

здатність людини перетворювати несприятливі оточуючі впливи на власний 

особистісний ресурс. Чоловіки і жінки волонтери мають однаково високу 

наполегливість, відповідальність, завбачливість.  

Результати аналізу свідчать про відсутність статевих відмінностей між 

волонтерами за інтегральним показником “емоційна стійкість – нестійкість”, а 

також її складовими, окрім тривожності і депресивності. Тобто, загалом 

волонтери (чоловіки і жінки) мають середні показники емоційної стійкості. 

Вони не піддаються випадковим коливанням настрою, серйозно і реалістично 

ставляться до життя, усвідомлюють вимоги дійсності, не приховують від себе 

власні недоліки. В міру впевнені у собі й у своїх силах, відносно спокійні, 

проявляють постійність у своїх планах, водночас, вони більш схильні відчувати 

напруження, аніж розслабленість, однак ця напруженість не перешкоджає 

виконанню ними своїх обов'язків. Спільним також між волонтерами чоловіками 

і жінками є те, що вони певною мірою самокритичні, однак ця самокритичність 

не шкодить їхній самооцінці, а слугує конструктивним способом усвідомити 

власні недоліки і раціонально підійти до розв'язання проблем. Вони також 
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проявляють усереднені показники емоційної стабільності, тобто мають 

достатньо гнучкі емоційні реакції, а не фіксований ригідний стереотип 

емоційних реакцій. 

Результати засвідчують наявність статевих відмінностей волонтерів за 

показником тривожності і емоційної комфортності-депресивності, а саме: 

волонтери-жінки більшою мірою схильні відчувати тривожність, натомість 

чоловікам більш характерна безтурботність. Такі відмінності можуть 

пояснюватися тим, що чоловіки частіше звикли вирішувати проблемні ситуації, 

що вимагають від них максимальної зібраності, концентрації і вони не так 

сильно емоційно включаються у ситуацію взаємодії, як жінки, яким більшою 

мірою властиве співпереживання. Крім того, жінкам-волонтерам більшою 

мірою характерна депресивність, а чоловікам-волонтерам – переживання стану 

емоційної комфортності. 

Не існує статистично достовірних статевих відмінностей між 

волонтерами за діагностичним інтегральним параметром “практичність – 

експресивність”. І чоловіки, і жінки волонтери мають високу вираженість 

експресивності, яка виражається як легке ставлення до життя. На перший 

погляд, може скластися враження, що вони безтурботні і безвідповідальні та не 

розуміють тих, хто розраховує кожен свій крок і переймається власним 

матеріальним благополуччям. Проте волонтери більшою мірою схильні 

довіряти своїй інтуїції та почуттям, легко захоплюється ідеями, проявляє 

інтерес до всіх сторін життя, задовольняє свою допитливість, уникає рутинної і 

монотонної роботи. Саме через виражену якість експресивності можна 

пояснити те, що волонтерам притаманно втілювати гуманістичні ідеї і 

утверджувати загальнолюдські цінності та відстоювати принципи. Крім того, 

чоловіки і жінки однаково активно проявляють цікавість до всього, що їх 

оточує, вони дуже сензитивні, сприйнятливі, що пояснює те, що волонтери 

дуже переймаються горем інших людей, здатні дуже співпереживати, швидко 

відкликатися на прохання про допомогу. 
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Однак чоловіки-волонтери більш допитливі та мають більш виражену 

таку якість, як пластичність, тобто краще можуть пристосовуватися до 

мінливих умов, а жінки натомість більш артистичніші і вміють утримувати 

увагу людей, які їх оточують. 

Аналіз результатів міжстатевих відмінностей особистісних характеристик 

дозволяє констатувати подібні особливості та розбіжності. Зокрема, 

встановлено: 

по-перше, за характеристикою “екстраверсія – інтроверсія” спільними є 

прояв пошуку вражень, тоді як відмінними є прояви активності, домінування, 

товариськості і пошуку уваги, за якими суб'єкти волонтерської діяльності 

чоловічої статі мають більшу вираженість; 

по-друге, відсутність міжстатевих відмінностей за характеристикою 

прив'язаності (у проявах теплоти, співпраці, довірливості, розуміння, поваги 

інших); 

по-третє, спільне за характеристикою самоконтролю у таких його 

проявах: наполегливості, відповідальності, самоконтролю поведінки, 

завбачливості і відмінне у проявах акуратності, яка більш виражена в осіб 

жіночої статі; 

по-четверте, емоційна стійкість притаманна однаковою мірою як 

чоловікам, так і жінкам. При цьому констатуємо, що для жінок більшою мірою 

характерні тривожність і депресивність; 

по-п'яте, як чоловіки, так і жінки мають високі показники експресивності, 

але різняться тим, що жінки більш допитливі й артистичні, а чоловіки - більш 

пластичні. 

Проаналізуємо взаємозв’язки індивідуально-психологічних особливостей 

і мотиваційної сфери жінок-волонтерів з урахуванням вікових особливостей. У 

таблиці представлено виявлені взаємозв’язки. 

На основі кореляційного аналізу було встановлено (див. таблицю 3.6) 

наявність слабких кореляцій віку із особистісними якостями, типами емоційних 

реакцій і мотиваційними орієнтаціями жінок, які займаються волонтерською 
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діяльністю. Тобто з віком жінки-волонтери все менше орієнтовані на процес 

виконання діяльності (r=-0,302 при р<0,01), для них вже стає не так важливо, 

щоб діяльність обов'язково була цікавою і захоплюючою, тобто зменшується 

процесуальна спрямованість. Також для жінок зі збільшенням віку характерний 

зворотний слабкий зв'язок з мотиваційною орієнтацією на егоїзм (r=-0,336 при 

р<0,01): жінки все менше стають зосередженими на задоволенні власних 

інтересів, при прийнятті рішень вони менше враховують те, як наслідки 

прийнятого рішення вплинуть на них особисто. 

Таблиця 3.6. 

Значущі кореляційні зв’язки для жінок-волонтерів між параметром 

віку і досліджуваними показниками (коефіцієнт рангової кореляції 

Пірсона) 

Показники Вік 

Орієнтація на процес -,302** 

Орієнтація на егоїзм -,336** 

Рефрактерна активність всередину на негативні стимули -,366** 

Уникнення вражень-пошук вражень -,377** 

Імпульсивність - самоконтроль поведінки ,331** 

Практичність - експресивність -,412** 

Відсутність артистичності - артистичність -,389** 

Ригідність - пластичність -,318** 

Прим. ** – кореляції значимі на рівні 0,01 

Зі збільшенням віку все менш характерним для жінок є тип емоційної 

реакції “рефрактерна активність всередину на негативні стимули” (r=-0,366 при 

р<0,01): негативні впливи зовнішнього середовища не викликають замикання 

енергії у внутрішньому контурі, тобто жінки менш схильні зациклюватись на 

негативних переживаннях і думках. Крім того, для жінок характерно з плином 

часу уникати вражень (r=-0,377 при р<0,01), що може пояснюватися тим, що 

коло інтересів стає більш стабільним, сформованим, як і у різних сферах життя 

жінок, натомість переважає орієнтація на реалізацію у конкретних сферах, 

спілкування у певному колі людей. 
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Також із віком жінка проявляє вищий рівень самоконтролю власної 

поведінки (r=0,331 при р<0,01), тобто у неї покращується вольова регуляція, все 

більше розвиваються вольові якості, що може бути пов'язаним зі збагаченням 

життєвого досвіду. Разом з тим з часом, як показують результати аналізу, у 

жінок-волонтерів зменшується вираженість такої якості, як експресивність, 

натомість вони частіше демонструють практичність (r=-0,412 при р<0,001): 

реалістично дивляться на світ, менше вірять у загальні ідеї, багато наполегливо 

працюють, втілюють свої плани у життя, проявляють постійність у своїх 

звичках та інтересах, не люблять різких змін у житті, їх складніше вивести з 

рівноваги, вплинути на зроблений ними вибір чи прийняте рішення, до 

життєвих труднощів підходять логічно, раціонально і практично. Також жінкам 

старшого віку, включеним до волонтерської діяльності, не властива 

артистичність (r=-0,389 при р<0,001) і вони втрачають пластичність, натомість 

стають більш ригідними (r=-0,318 при р<0,01), тобто гірше адаптуються до 

навколишніх впливів і змін. 

Загалом для жінок, що займаються волонтерською діяльністю, характерні 

зв'язки з наступними характеристиками: розуміння пов'язане з мотиваційною 

орієнтацією на альтруїзм (r=0,512 при р<0,001) і егоїзм (r=-0,517 при р<0,001), 

тобто, жінки краще розуміють іншого при взаємодії, коли вони мають 

установку діяти на користь іншим чи на користь спільній справі, людям, яким 

потрібне піклування, натомість жінки проявляють нерозуміння в разі, коли 

вони мають егоїстичну мотиваційну орієнтацію, зосереджені на власних 

інтересах, проте не обов'язково на матеріальній вигоді. Також егоїстична 

мотиваційна орієнтація пов'язана із такою якістю, як прив'язаність (r=-0,517 при 

р<0,001): чим більш тісні, близькі стосунки між людьми, тим менше вони 

переслідують власні інтереси і менше зосереджені на собі (див. таблицю 3.7). 

Наявність вираженої мотиваційної орієнтації на свободу пов'язана у 

жінок, що займаються волонтерською діяльністю, із вираженою екстраверсією 

(r=0,581 при р<0,001), пошуком уваги (r=0,540 при р<0,001), розслабленістю 

(r=0,579 при р<0,001): тобто для жінок-волонтерів, які вважають свободу своєю 
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головною цінністю, які не терплять обмежень і готові відстоювати власну 

незалежність, свободу думок і переконань, частіше мають потребу бути 

поміченими, бути в центрі уваги, щоб з ними рахувались і брали до уваги їхні 

погляди і точку зору, такі жінки менше переживають напруженість і відчувають 

себе комфортно і розслаблено у ситуації взаємодії з оточенням. 

Таблиця 3.7. 

Значущі кореляційні зв’язки для жінок-волонтерів між 

досліджуваними показниками (коефіцієнт рангової кореляції Пірсона) 

Показники Орієнтація 

на свободу 

Орієнтація 

на владу 

Уникнення 

вражень-

пошук 

вражень 

Дисфорична 

активність на 

позитивні 

стимули 

Суперництво-співпраця -,411** -,660**   

Підлеглість-домінування ,468** ,699**   

Інтроверсія-екстраверсія ,581** ,518**  -,572** 

Імпульсивність-

самоконтроль поведінки 

  -,669**  

Ригідність-пластичність   ,619** -,416** 

Орієнтація на свободу  ,581**  -,357** 

Прим. ** - кореляції значимі на рівні 0,01 

Для жінок, які мають виражену мотиваційну орієнтацію на владу, 

характерні взаємозв'язки з мотиваційною орієнтацією на свободу (r=0,581 при 

р<0,001), такими характеристиками, як екстраверсія (r=0,518 при р<0,001), 

домінування (r=0,699 при р<0,001), суперництво (шкала “суперництво- 

співпраця, r=-0,660 при р<0,001): жінки, які хочуть відчувати контроль над 

іншими, керувати ними, для яких цінністю виступає вплив на інших і на 

суспільство в цілому, не терплять обмежень і мають прагнення відстоювати 

власну свободу, комунікабельні, люблять організовувати колективні заходи, 

мають велике коло знайомих, мають потребу у спілкуванні, частіше схильні до 

ризику, пошуку вражень, діють більш імпульсивно, мають ослаблений 

контроль над власними почуттями і вчинками, в роботі орієнтовані на 

швидкість виконання завдання, віддають перевагу працювати із людьми, 

ефективно виконують завдання у ситуації дефіциту часу і разом з тим вони 
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прагнуть утвердити власну позицію, домінувати, віддають перевагу 

суперництву, а не співпраці. Тобто вони відчувають себе комфортно на 

керівних позиціях, де можна проявити лідерські та організаторські якості. 

Чим вищі у жінок-волонтерів показники екстраверсії, тим частіше вони 

демонструють емоційні реакції по типу “ейфоричної активності назовні” 

(r=0,523 при р<0,001) та їм менш характерні емоційні реакції типу 

“дисфоричної активності назовні на позитивні стимули” (r=-0,572 при р<0,001) 

і “пасивного реагування на амбівалентні стимули” (r=-0,563 при р<0,001): тобто 

комунікабельні жінки, які відкриті до спілкування, орієнтовані на людей, які 

орієнтовані на включеність у взаємодію, будуть частіше демонструвати 

емоційну реакцію, що проявляється позитивними психічними станами, 

активними діями, поведінкою, спрямованою на справу, на оточуючих людей, 

вони будуть проявляти частіше позитивні емоції, ставитися з гумором до 

неприємностей, переключатися на інші види діяльності, демонструвати 

конструктивну активність, дружелюбність, партнерство, підтримку. І для них 

не характерно проявляти негативні стани, негативну поведінку, 

роздратованість, непривітність. Тобто у відповідь на позитивні події вони не 

будуть шукати в них негативні сторони, протестувати чи проявляти ворожість. 

Також їм не властиві емоційні реакції, що проявляються стриманим ставленням 

до амбівалентних подразників, тобто нейтральних, двояких, в яких можна 

виявити як позитивний, так і негативний аспекти. Тобто екстравертованим 

жінкам-волонтерам не властиві емоційні реакції “виключення” із ситуації 

взаємодії, спокою і несприйнятливості. 

Тип реакції “дисфорична активність назовні” обернено пов'язаний з 

особистісною якістю “консервативність-цікавість” (r=-0,552 при р<0,001), і той 

же тип емоційної реакції, проте у відповідь на позитивні стимули пов'язаний із 

прагненням до уникнення уваги (r=-0,551 при р<0,001). В разі, якщо жінки, що 

займаються волонтерською діяльністю, реагують негативним чином, зокрема 

навіть на позитивні впливи середовища, проявляють деструктивну поведінку, 

незадоволеність, то їм властива консервативність, прагнення зберегти 
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усталений спосіб життя, звички, погляди, вороже ставиться до змін і всього 

нового. Крім того, людина із такою особливістю емоційного реагування по 

дисфоричному типу буде прагнути уникати уваги оточуючих. 

Чим більш вираженою у жінок є властивість пластичності, тим їм більш 

характерні емоційні реакції по типу ейфоричної активності назовні (r=0,521 при 

р<0,001), зокрема на нейтральні і позитивні стимули, їм більш властива 

екстравертованість (r=0,543 при р<0,001), прагнення до пошуку вражень 

(r=0,619 при р<0,001). Тобто жінки, які займаються волонтерською діяльністю і 

які мають спрямованість на взаємодію з людьми, відкриті до спілкування й 

оптимістично ставляться до всього, що з ними відбувається, проявляють 

активність, відкритість, прагнуть дізнатися щось нове, бути в центрі подій. Це 

приклад людини із активною життєрадісною життєвою позицією. 

Для жінок, яким притаманна екстраверсія, характерна імпульсивність  

(r=-0,508 при р<0,001), самодостатність (r=-0,507 при р<0,001) і пластичність 

(r= 0,543 при р<0,001), тобто відкритість до взаємодії з іншими людьми, 

комунікабельність пов'язана з низьким рівнем контролю над власними 

вчинками і почуттями, що проявляється імпульсивністю, і разом з тим, вони 

самодостатні і схильні розраховувати на самих себе. Самодостатність, у свою 

чергу більш властива тим жінкам, для яких важлива увага оточуючих їх людей 

(r=-0,646 при р<0,001). 

Жінкам, які надають перевагу співпраці, а не суперництву, характерно 

проявляти підлеглість у взаємодії, враховувати думки інших, поступатися 

власними інтересами (r=-0,522 при р<0,001). А прагнення до пошуку вражень 

властиве жінкам, які імпульсивні (r=-0,669 при р<0,001) та певною мірою 

неакуратні (r=-0,518 при р<0,001).  

Для жінок, які включені у волонтерську діяльність і які проявляють 

цікавість до всього нового, позитивно ставляться до змін у своєму житті, 

характерна емоційна стійкість (r=-0,619 при р<0,001), вони не піддаються 

впливу навколишніх негативних чинників, їм властива безтурботність і 
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розслабленість, вони емоційно комфортно себе почувають і впевнені у своїй 

позиції, не схильні до самокритичності та відчувають себе самодостатньо. 

На основі варіативності виявлених кореляційних зв'язків і сили цих 

зв'язків можемо стверджувати, що найтісніші зв’язки для жінок, які займаються 

волонтерською діяльністю, є мотиваційна орієнтації на свободу і на владу, 

полярні характеристики “ригідність-пластичність” і “консервативність-

цікавість”, “уникнення вражень - пошук вражень”, адже на них зав’язана 

найбільша кількість взаємозв'язків. 

Проаналізуємо кореляційну плеяду для чоловіків, які займаються 

волонтерською діяльністю, основні результати якої відображені у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8. 

Значущі кореляційні зв’язки для чоловіків-волонтерів між 

параметром віку і досліджуваними показниками (коефіцієнт рангової 

кореляції Пірсона) 

Показники Вік 

Мотиваційна орієнтація на владу ,474** 

Рефрактерна активність всередину на негативні стимули -,321** 

Дисфорична активність назовні на амбівалентні стимули ,303** 

Підлеглість-домінування ,389** 

Імпульсивність-самоконтроль ,375** 

Відсутність наполегливості-наполегливість ,380** 

Безвідповідальність-відповідальність ,414** 

Безпечність-завбачливість ,349** 

Нечутливість-сензитивність -,416** 

Прим. ** - кореляції значимі на рівні 0,01 

Виявлені кореляції свідчать про те, що з віком чоловіки, які займаються 

волонтерською діяльністю, стають більш орієнтовані у своїй діяльності на 

владу (r=0,474 при р<0,001). Така особливість може пояснюватися тим, що з 

віком засвоюються соціальні стереотипи, які стосуються поведінки чоловіків. 

Також з віком чоловікам стає більш властивм емоційний тип реагування 

“дисфорична активність назовні” на амбівалентні стимули, тобто нейтральні 
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впливи оточуючого середовища сприймаються чоловіками як такі, що мають 

негативне емоційне забарвлення і викликають відповідно негативні емоційні 

переживання, психічні стани і деструктивну поведінку. Проте необхідно 

враховувати, що сила зв'язку слабка і тенденція не має вираженого характеру. 

Також були виявлені слабкі зв'язки, які вказують на те, що чим старші 

чоловіки, які займаються волонтерською діяльністю, тим більш вони прагнуть 

домінувати у взаємодії (r=0,389 при р<0,001) і не бажають бути підлеглими, 

вони краще контролюють свою поведінку і стають менш імпульсивними 

(r=0,375 при р<0,05), для них характерна наполегливість у досягненні бажаного 

(r=0,380 при р<0,001), вони більше відчувають власну відповідальність (r=0,349 

при р<0,001) за свої вчинки і за близьких їм людей, проте їм стає менш 

властивою сензитивність, сприйнятливість і співчуття з віком (r=-0,416 при 

р<0,001). Проте необхідно враховувати, що сила таких кореляцій дуже слабка. 

Також було встановлено на основі кореляційного аналізу, що з віком 

чоловікам, які здійснюють волонтерську діяльність і керуються при цьому 

альтруїстичною мотиваційною орієнтацією, властива прив’язаність у стосунках 

(r=0,595 при р<0,001), прагнення зрозуміти свого партнера по спілкуванню 

(r=0,528 при р<0,001), його точку зору, проявляти повагу до думки оточуючих, 

навіть якщо при цьому він їхні погляди не співпадають (r=0,619 при р<0,001). 

Однак якщо чоловіки у своїй діяльності керуються егоїстичною мотиваційною 

спрямованістю, вони прагнуть нових вражень і емоцій, нових знайомств і вони 

при цьому більше сповнені самоповаги, ніж поваги до інших. Тобто така 

поведінка стосовно волонтерської діяльності може спостерігатися у випадку, 

коли такими егоїстичними мотивами виступає бажання розширити коло 

спілкування, встановлення корисних контактів для подальшого власного 

просування і кар’єрного розвитку. 

Натомість чоловікам, в основі діяльності яких закладена мотиваційна 

спрямованість на працю і праця виступає цінністю, викликає задоволення 

незалежно від наявності винагороди за неї, то таким чоловікам властиво мати 

розвинену вольову регуляцію, самоконтроль, вони добросовісні, обов'язкові, 
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наполегливо виконують свою роботу, точно і акуратно, відповідальні і 

завбачливі (значущі результати кореляційного аналізу наведені у таблиці 3.9.). 

Таблиця 3.9. 

Значущі кореляційні зв’язки для чоловіків-волонтерів між 

досліджуваними показниками (коефіцієнт рангової кореляції Пірсона) 

Показники Орієнтація 

на свободу 

Орієнтація 

на владу 

Замкнутість-

товариськість 

Ригідність-

пластичність 

Орієнтація 

на 

альтруїзм 

Дисфорична 

активність на 

негативні 

стимули 

 ,561**    

Інтроверсія-

екстраверсія 

,610** ,575** ,756** 0,737* ,404** 

Замкнутість-

товариськість 

,398** ,461** 1 ,602**  

Суперництво-

співпраця 

-,591** -,528** -,418**   

Самоповага-

повага інших 

 -,558** -,470**  ,619** 

Самодостатність 

- самокритика 

-0,703**  ,511**   

Прим. ** - кореляції значимі на рівні 0,01 

Для чоловіків-волонтерів, які мають мотиваційну орієнтацію на свободу і 

для яких важливо відстоювати власну незалежність, характерна виражена 

екстраверсія, оптимістичність, прагнення до змін, домінування у взаємодії, їм 

важлива увага до себе оточуючих людей, проте вони віддають перевагу 

суперництву, а не співпраці, впевнено і наполегливо втілюють свої задуми, їм 

властива емоційна стійкість, яка забезпечує успішність у досягнення цілей в 

складному емоційному середовищі, що їх оточує, а також яка забезпечує певну 

сталість в умовах дії емоційних впливів, екстремальних ситуаціях. Крім того, 

для них характерною є низька тривожність, безтурботність, розслабленість, 

вони відчувають себе самодостатніми і надмірно себе не критикують. 

В разі, якщо у чоловіків-волонтерів домінує мотиваційна орієнтація на 

владу і для яких важливо відчувати контроль над іншими людьми, впливати на 

них і відчувати, що вони можуть змінити ситуацію, в якій опинилися, керувати 

змінами, то для них характерно емоційно реагувати на негативні впливи 
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середовища по типу дисфоричної активності назовні (r=0,561 при р<0,001), 

тобто переживати негативні емоції, проявляти негативну поведінку, спрямовану 

на оточуюче середовище, у спілкуванні це може проявлятися схильністю 

організовувати групи, опозиційністю, у бажанні протиставлення себе іншим, їм 

властиво також легко проявляти песимізм і незадоволення за будь-якого 

приводу, при чому такі емоції та почуття він може переживати тривалий 

проміжок часу. Також чоловіки з мотиваційною орієнтацією на владу частіше 

мають виражену екстраверсію, прагнуть домінувати, проявляють 

відособленість, суперництво з іншими, більше поважають себе, ніж інших. 

Навпаки, чоловіки, у яких домінуючим типом емоційного реагування є 

ейфорична активність у відповідь на негативні впливи середовища, схильні 

проявляти самоконтроль (r=0,514 при р<0,001), у них розвинута вольова 

регуляція, вони завбачливі, емоційно комфортно себе почувають (r=0,673 при 

р<0,001), їм притаманна емоційна стійкість (r=-0,559 при р<0,001), тобто 

стійкість до емоціогенних впливів, які можуть мати наслідком несприятливі 

функціональні стани; також при даному типі емоційного реагування чоловікам 

характерна емоційна комфортність (r=-0,673 при р<0,001) та емоційна 

стабільність, тобто сталість в умовах дії емоційних впливів, емоційна зрілість. 

Емоційне реагування у вигляді ейфоричної активності назовні на позитивні 

впливи навколишнього середовища пов'язана з екстраверсією, дружелюбністю, 

відкритістю у спілкуванні з людьми (r=0,624 при р<0,001), а також 

товариськістю (r=0,666 при р<0,001) і пластичністю як властивості психіки, яка 

сприяє адаптації до мінливих умов. 

Для чоловіків, які займаються волонтерською діяльністю, характерні 

зв'язки між товариськістю й емоційним реагуванням по типу ейфоричної 

активності назовні, натомість замкнутість як властивість особистості властива 

тим, у кого домінує емоційне реагування по типу реактивної активності 

всередину (r=-0,658 при р<0,001) на стимули як позитивного, так і негативного 

характеру, тобто реакція застрягання на позитивних чи негативних емоційних 
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переживаннях,  а також по типу пасивного реагування на нейтральні стимули, 

тобто реакція “виключення” із ситуації (r=-0,541 при р<0,001). 

Емоційне реагування застрягання на негативних переживаннях властива 

замкнутим чоловікам, емоційно нестійким, тривожним, схильним до 

депресивних станів і самокритичним. 

Дисфорична емоційна реакція у відповідь на негативні стимули пов'язана 

з емоційною лабільністю, самоповагою та пасивністю, тобто відкритість 

негативних переживань властива тим чоловікам, які мають підвищену 

збудливість і нестабільність нервової системи, більше проявляють повагу до 

себе, ніж до інших, що може виражатися у нетерпимості поглядів, а також 

пасивністю при взаємодії з іншими людьми. 

Пластичність, тобто швидке пристосування до мінливих обставин, 

властива екстравертам (r=0,737 при р<0,001), чоловікам, які прагнуть 

домінувати при взаємодії з іншими людьми і проявляють товариськість. 

Прагнення пошуку вражень притаманне чоловікам, які імпульсивні (r=0,694 

при р<0,001), рідко проявляють вольові якості, схильні до прийняття 

необдуманих рішень, яким характерна природна поведінка, живуть теперішнім 

моментом, а не орієнтовані на майбутнє. 

На основі різноманітності виявлених кореляційних зв'язків і їх сили 

можемо узагальнити, що найтіснішими зв’язками для чоловіків, які займаються 

волонтерською діяльністю, є мотиваційна орієнтації на свободу і на владу, 

полярні діагностичні параметри “замкнутість-товариськість” і “самоповага - 

повага інших”, адже на них зав’язана найбільша кількість взаємозв'язків. 

Аналіз результатів дозволяє констатувати наступні вікові залежності. 

Зокрема, встановлено: 

по-перше, чим старші жінки, які займаються волонтерською діяльністю, 

тим менш виразною у них є мотиваційна орієнтація на процес діяльності, 

зменшується процесуальна спрямованість, менш виразною є мотиваційна 

орієнтація на егоїзм і задоволення власних інтересів, менше застрягання на 

негативних переживаннях і думках; 
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по-друге, у жінок-волонтерів з віком з'являються відмінності у прояві 

полюсу уникнення вражень порівняно із чоловіками; 

по-третє, чим старша жінка-волонтер за віком, тим сформованішою у неї 

стає вольова регуляція, то як така залежність для волонтерів чоловічої статі не 

встановлена; 

по-четверте, чим старші за віком жінки, які займаються волонтерською 

діяльністю, тим менш виразною у них є експресивність, артистичність і 

пластичність. 

Водночас стосовно чоловіків слід зазначити таке: чим старші вони за 

віком, тим більш притаманними для них є мотиваційна орієнтація на владу, 

негативні емоційні переживання у відповідь на амбівалентні стимули, 

домінування у стосунках, самоконтроль, наполегливість, відповідальність, 

завбачливість і менш притаманними для них є застрягання на негативному 

афективному стані і нечутливість. 

 

3.2. Індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості 

волонтерів 

3.2.1. Індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості осіб, 

включених/невключених у волонтерську діяльність 

З метою розкриття індивідуально-психологічних особливостей 

волонтерів, проаналізуємо їхній особистісний профіль, ґрунтуючись на 

показниках діагностичної методики “Пятифакторний опитувальник 

особистості”.  

Описові статистики дозволили проаналізувати особистісний профіль 

волонтерів і осіб, які не займаються волонтерською діяльністю (детальніше у 

таблиці 3.10). Інтерпретація результатів діагностичної методики будується на 

основі первинних і вторинних параметрів, або факторів (основних параметрів). 

Сума балів первинних параметрів визначає кількісну виразність основного 

параметру. Мінімальна кількість балів для основного параметру складає 15 
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балів, а максимальне – 75. Тож умовно діапазон балів поділяється на високу 

виразність ознаки (51-75 балів), середню (41-50 балів) і низьку (15-40 балів). 

Волонтери мають високі показники екстраверсії (М=53). Волонтерам 

притаманна комунікабельність, вони люблять брати участь у колективних 

заходах, мають велике коло спілкування, відчувають потребу у спілкуванні, 

шукають нових вражень і люблять зміни. 

Таблиця 3.10 

Середні значення параметрів осіб, які залучені до волонтерської 

діяльності (за методикою «Пятифакторний опитувальник особистості») 

Параметр Середнє 

М (бали) 

Стандартне 

відхилення 

І – Інтроверсія – екстраверсія 53,73 12,95 

Пасивність – активність 10,17 3,05 

Підлеглість – домінування 11,42 3,43 

Замкнутість – товариськість 12,11 3,48 

Уникнення вражень – пошук вражень 8,61 3,83 

Уникнення уваги – пошук уваги 11,43 3,21 

ІІ - Відособленість – прив’язаність  61,24 8,82 

Байдужість – теплота 13,69 2,08 

Суперництво –співпраця 11,21 2,46 

Підозрілість – довірливість 11,53 2,44 

Нерозуміння – розуміння 12,78 2,00 

Самоповага – повага інших 12,03 2,14 

ІІІ - Імпульсивність – самоконтроль 59,09 10,72 

Неакуратність – акуратність 10,18 3,59 

Відсутність наполегливості – 

наполегливість 

13,76 1,80 

Безвідповідальність – відповідальність 13,38 1,90 

Імпульсивність – самоконтроль 

поведінки 

10,70 3,09 

Безпечність – завбачливість 11,08 3,01 

ІV-Емоційна стійкість – нестійкість 35,74 15,12 

Безтурботність – тривожність 7,58 3,60 

Розслабленість – напруженість 6,84 3,64 

Емоційна комфортність – репресивність 1,00 3,66 

Самодостатність – самокритика 7,30 3,51 

Емоційна стабільність – лабільність 7,03 3,61 

V – Практичність – експресивність 60,76 7,03 

Консервативність – цікавість 11,56 2,36 

Реалістичність – допитливість 12,89 1,94 

Відсутність артистичності – 

артистичність 

11,72 3,13 

Нечутливість – сенситивність 12,89 1,35 
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Ригідність – пластичність 11,68 2,60 

Також волонтерам характерна активність, прагнення активно реагувати 

на події навколо, вони певною мірою більш схильні до домінування у взаємодії, 

аніж до підпорядкуванню іншим, підлеглості, але знаходять золоту середину; 

крім того, їм властива товариськість, добродушність, відкритість у спілкуванні 

з людьми, вони не уникають нових вражень, проте нові враження не слугують 

для них головним пріоритетом активності, їм певною мірою важлива увага 

оточуючих. 

Волонтерам характерна висока вираженість такої якості, як прив’язаність 

(M=61), що свідчить про позитивне ставлення волонтерів до людей. Вони 

відчувають потребу бути поряд з іншими, відкликаються на прохання про 

допомогу, добре розуміють інших, відчувають власну відповідальність за 

добробут інших людей, схильні співпереживати, беруть активну участь у 

колективних заходах і відчувають відповідальність за спільну справу, 

добросовісно виконують доручення і завдання, які на них покладають. 

Також волонтерам властиво проявляти теплому у стосунках з іншими, 

вони надають перевагу співпраці і уникають конкуренції і конфліктів, прагнуть 

зрозуміти позицію інших, терпимі до недоліків і виражають повагу до інших 

людей і до точки зору інших. 

Крім того, волонтерам притаманний високий самоконтроль (М=59), який 

проявляється через відповідальність, добросовісність та акуратність. 

Волонтери, таким чином, люблять порядок і комфорт, вони наполегливо 

виконують свою роботу, притримуються моральних принципів, не схильні 

порушувати норми, прийняті у суспільстві. Ця якість поєднується із 

прагненням утверджувати загальнолюдські цінності. Самоконтроль також 

проявляється у волонтерів через те, що вони не можуть відчувати себе повністю 

розкутими настільки, щоб у повній мірі проявити свої почуття. 

Особам, які займаються волонтерською діяльністю, властива акуратність, 

сильне відчуття відповідальності за свою роботу, за близьких, за добробут 

оточуючих його людей, їм властива завбачливість на противагу безпечності. 
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Волонтерам характерна емоційна стійкість (М=35), що має своїм виявом 

самодостатність, впевненість у своїх силах, емоційну зрілість, спокій, вони 

проявляють постійність щодо планів і прив’язаностей, не піддаються 

випадковим коливанням настрою. Емоційна стійкість характеризується 

взаємодією емоційно-вольових, мотиваційних та інтелектуальних компонентів 

психічної діяльності, що забезпечує сталість виконання діяльності при 

несприятливій дії емоційних впливів у екстремальних умовах, при цьому 

підтримуючи доцільність і ефективність діяльності на високому рівні. 

Показники шкал, що підпорядковуються інтегральному показнику 

емоційної стійкості, набувають проміжних, середніх значень, що характеризує 

волонтерів як таких, які мають помірний рівень тривожності, напруженості, 

депресивності, самокритики і емоційної лабільності. Тобто волонтерам 

властиво зберігати оптимум напруженості, який не відображається негативно 

на психічному стані волонтерів. 

Волонтери мають високі показники за шкалою “практичність-

експресивність” (М=60), що дає можливість стверджувати про те, що волонтери 

мають виражену експресивність, яка проявляється через легке ставлення до 

життя, оптимістичність, захопленість ідеями на противагу матеріальній 

практичній орієнтації. Волонтерам притаманно задовольняти свою цікавість, 

проявляти інтерес до всього, що відбувається навколо них, вони довіряють 

своїм почуттям, прислухаються до себе, уникають монотонної діяльності, 

експресивні та достатньо емоційні. Проте у поєднанні із високим 

самоконтролем така експресивність не призводить до негативних наслідків. 

Волонтерам властиво проявляти свою цікавість, вони дуже допитливі, їм 

притаманна артистичність у поведінці, вони сприйнятливі і чутливі до інших 

людей, що створює передумови для здійснення допомоги тим, хто її потребує. 

Також волонтерам властива пластичність, що забезпечує процес адаптації до 

незвичайних, мінливих чи екстремальних умов. 

Порівнюючи вираженість особистих характеристик волонтерів і осіб, які 

не займаються волонтерською діяльністю, варто відмітити, що особи, які не 
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включені у волонтерство, більш імпульсивні (53 бали), відособлені (34 бали), 

емоційно нестійкі (37 балів) і більш практичні (53 бали). Натомість волонтери 

схильні до самоконтролю (59 балів), прив'язаності (61 бал), емоційно стійкі (35 

балів) і експресивні (60 балів) (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Середні значення параметрів осіб, які не залучені до волонтерської 

діяльності (n=111) (за методикою «Пятифакторний опитувальник 

особистості») 

Параметр Середнє 

(у балах) 

Стандартне 

відхилення 

І - Інтроверсія – екстраверсія 54,35 12,16 

Пасивність – активність 9,45 3,09 

Підлеглість – домінування 12,46 3,06 

Замкнутість – товариськість 11,66 3,81 

Уникнення вражень – пошук вражень 9,14 3,63 

Уникнення уваги – пошук уваги 12,19 2,98 

ІІ - Відособленість – прив’язаність  34,89 13,21 

Байдужість – теплота 8,41 3,86 

Суперництво – співпраця 6,51 2,94 

Підозрілість – довірливість 6,46 3,01 

Нерозуміння – розуміння 6,18 3,14 

Самоповага – повага інших 7,32 2,78 

ІІІ - Імпульсивність – самоконтроль 53,35 13,96 

Неакуратність – акуратність 9,98 3,69 

Відсутність наполегливості – наполегливість 11,99 3,13 

Безвідповідальність – відповідальність 11,64 3,25 

Імпульсивність – самоконтроль поведінки 9,09 3,56 

Безпечність – завбачливість 10,50 3,37 

ІV-Емоційна стійкість – нестійкість 37,85 16,16 

Безтурботність – тривожність 7,41 3,72 

Розслабленість – напруженість 7,69 3,77 

Емоційна комфортність – репресивність 7,50 3,58 

Самодостатність – самокритика 6,80 3,29 

Емоційна стабільність – лабільність 8,45 4,36 

V – Практичність – експресивність 53,75 11,57 

Консервативність – цікавість 10,69 3,42 

Реалістичність – допитливість 10,34 3,44 

Відсутність артистичності – артистичність 10,86 3,45 

Нечутливість – сенситивність 10,77 2,35 

Ригідність – пластичність 11,16 2,80 

Тобто волонтери мають більш позитивне ставлення до оточуючих людей 

(шкала прив'язаності), мають потребу бути поряд з іншими людьми, розуміють 
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їх і відчувають відповідальність за їхнє благополуччя; вони проявляють 

самоконтроль поведінки, відповідально ставляться до покладених на них 

обов'язків, притримуються моральних принципів і не порушують 

загальноприйнятих норм, спрямовані на утвердження загальнолюдських 

цінностей, іноді поступаючись особистісними цінностями. Натомість особи, які 

не займаються волонтерською діяльністю, більш відособлені, прагнуть бути 

незалежними і самостійними, тримати дистанцію, їх більше хвилюють власні 

проблеми, свої інтереси вони ставлять вище інтересів оточуючих їх людей. 

Проаналізуємо відмінності в особистісних рисах групи волонтерів і осіб, 

які не включені до волонтерської діяльності. Для цього скористаємося 

статистичним критерієм – t-критерієм Стьюдента для незалежних вибірок. На 

основі показників критерію Колмогорова-Смірнова про нормальність розподілу 

даних можемо відсіяти діагностичні параметри, для яких в подальшому 

застосуємо непараметричний критерій для перевірки наявності відмінностей. 

Таким чином, для застосування параметричного критерію встановлення 

відмінностей були відібрані такі полярні шкали: “імпульсивність – 

самоконтроль”, “емоційна стійкість – емоційна нестійкість” і “практичність – 

експресивність”, які є інтегральними полярними діагностичними параметрами. 

Проаналізуємо результати тесту Левіна. Результати перевірки за  

t-критерієм Стьюдента беруться до уваги, якщо дисперсії за критерієм Левіна 

значно не відрізняються. Показник “емоційна стійкість – нестійкість” має рівні 

дисперсії для порівнюваних груп, проте показники статистичної значущості за 

t-критерієм Стьюдента не виявили достовірних відмінностей (p>0,05) для 

волонтерів і осіб, які не займаються волонтерською діяльністю. Проте за 

показниками “імпульсивності – самоконтролю” та “практичності – 

експресивності” групи відрізняються (p<0,01). 

Так, попри високі значення параметру “самоконтроль” для обох груп з 

урахуванням показнику стандартного відхилення, що вказує на однорідність 

вибірки, все ж таки волонтери мають більш виражений рівень самоконтролю, 
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що свідчить про високі вольові якості волонтерів, прагнення до слідування 

моральним нормам, високу відповідальність  і добросовісність.  

Також у волонтерів більш вираженою є експресивність (показник 

стандартного відхилення у нормі), тобто їм більш притаманне оптимістичне і 

легке ставлення до життя у поєднанні із захопленістю ідеями, цікавістю до 

навколишнього світу. 

Спільним для порівнюваних груп є те, що вони однаковою мірою є 

емоційно стійкими і здатні протистояти негативним впливам емоціогенного 

середовища. 

Проаналізуємо результати застосування непараметричного критерію U-

Манна-Уїтні стосовно тих показників. Результати засвідчують наявність 

статистично значущх відмінностей за наступними показниками (p<0,05) з 

урахуванням інтерпретаційної цінності і показників стандартного відхилення. 

Волонтерам набагато більшою мірою притаманна прив’язаність (М=61), а 

особам, що не займаються волонтерською діяльністю - відособленість (М=34). 

Тобто волонтери мають більш позитивне ставлення до людей, мають потребу 

бути поряд з іншими, відчувають відповідальність за їхнє благополуччя та за 

загальну справу, до якої долучаються, терпимо ставляться до недоліків інших 

людей. Натомість особи, які не займаються волонтерською діяльністю, навпаки, 

прагнуть до незалежності та самостійності, надають перевагу тримати 

дистанцію з іншими людьми, тримають себе відособлено, уникають доручень, 

які пов'язані з громадською активністю, їх більше хвилюють власні проблеми, а 

тому і власні інтереси вони вважають пріоритетними. Для досягнення власних 

цілей вони схильні використовувати будь-які засоби, схильні до конкуренції. 

Порівняно з особами, які не займаються волонтерською діяльністю, 

волонтерам більшою властиво проявляти теплоту у взаємостосунках з іншими 

людьми, вони уникають конкуренції чи суперництва, натомість орієнтовані на 

співпрацю, прагнуть зрозуміти позицію іншого, прислухатися до думки 

оточуючих, вони проявляють довіру, розуміння та повагу. 
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Натомість спільним для волонтерів і осіб, які не займаються 

волонтерською діяльністю, є те що вони мають високу вираженість 

екстраверсії, відкритості у спілкування, проявляють активність, певною мірою 

схильні домінувати у стосунках з іншими, товариські, прагнуть до пошуку 

вражень та потребують уваги оточення. Також вони мають відносно однакову 

вираженість таких рис, як акуратність, наполегливість, відповідальність, 

імпульсивність, завбачливість, тривожність, напруженість, емоційна 

комфортність, самодостатність, емоційна стабільність, цікавість, допитливість, 

артистичність, сензитивність і пластичність. 

Отже, результати аналізу відмінності в особистісних рисах залежно від 

критерію включеності до волонтерської діяльності засвідчили, що загалом, 

волонтери мають більш виражений рівень самоконтролю, що свідчить про 

високі вольові якості волонтерів, прагнення до слідування моральним нормам, 

високу відповідальність і добросовісність. Також їм більш характерна 

експресивність, прив’язаність, теплота, прагнення до співпраці, розуміння та 

поваги оточуючих. 

Спільним для волонтерів і осіб, які не залучені до волонтерської 

діяльності, є те, що вони вони однаковою мірою є емоційно стійкими і здатні 

протистояти негативним впливам емоціогенного середовища, мають однакову 

вираженість екстраверсії, активності, товариськості, пошуку вражень та уваги, 

акуратності, емоційної стійкості, тривожності, напруженості, емоційної 

комфортності, самокритичності і пластичності.  

Проаналізуємо особливості емоційного реагування в осіб, які включені і 

включені до волонтерської діяльності. 

Описові статистики дали змогу отримати профіль домінуючих типів 

емоційної реакції волонтерів на основі результатів за діагностичною методикою 

«Діагностика типу емоційної реакції на вплив» реакцій В. В. Бойка (див. 

таблицю 3.12). Домінування типу емоційної реакції визначається за 

максимальним значенням серед одного із чотирьох типів емоційних реакцій – 

ейфоричної активності назовні, рефрактерної активності всередину, 
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дисфоричної активності назовні і пасивного реагування. Додаткову 

діагностичну інформацію несуть види стимулів, а саме негативні, амбівалентні 

чи позитивні, які визначають тип перетворення енергії. 

Таблиця 3.12 

Середні значення параметрів осіб, які залучені і не залучені до 

волонтерської діяльності (за методикою «Діагностика типу емоційної 

реакції на вплив» реакцій В. В. Бойка) 

 

Параметри методики 

Особи, залучені до 

волонтерської 

діяльності 

Особи, не залучені до 

волонтерської 

діяльності 

Середнє 

(у 

балах) 

Стандартне 

відхилення 

Середнє 

(у 

балах) 

Стандартне 

відхилення 

Ейфорична активність назовні на 

негативні стимули 

6,47 2,38 4,72 2,28 

Ейфорична активність назовні на 

амбівалентні стимули 

7,31 2,45 5,52 2,86 

Ейфорична активність назовні на 

позитивні стимули 

9,23 2,25 8,38 2,50 

Всього ейфорична активність назовні  23,01 5,66 18,66 6,63 

Рефрактерна активність всередину на 

негативні стимули 

3,34 1,83 3,32 1,80 

Рефрактерна активність всередину на 

амбівалентні стимули 

3,39 1,70 4,13 1,84 

Рефрактерна активність всередину на 

позитивні стимули 

2,96 1,76 2,83 1,64 

Всього рефрактерна активність 

всередину  

9,68 3,90 10,28 4,05 

Дисфорична активність назовні на 

негативні стимули 

1,88 2,05 4,07 2,79 

Дисфорична активність назовні на 

амбівалентні стимули 

1,17 1,25 2,34 1,92 

Дисфорична активність назовні на 

позитивні стимули 

0,55 0,79 1,18 1,20 

Всього дисфорична активність назовні  3,6 3,16 7,57 5,06 

Пасивне реагування на негативні 

стимули 

1,29 1,35 0,93 1,24 

Пасивне реагування на амбівалентні 

стимули 

1,12 1,05 1,04 0,96 

Пасивне реагування на позитивні 

стимули 

0,28 0,67 0,62 0,99 

Всього пасивне реагування 2,7 2,35 3,19 6,24 

Серед чотирьох типів емоційних реакцій домінуючою для волонтерів є 

ейфорична активність назовні (середнє значення складає 23 бали). Натомість 
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вираженість рефрактерної активності всередину є значно нижчою – 9,7 балів. 

Далі за мірою вираженості типів емоційних реакцій слідує дисфорична 

активність назовні (3,6 балів) і пасивне реагування (2,7 балів). Отримані 

показники свідчать про домінування у волонтерів ейфоричної перетворюючої 

формули, коли фактори впливу (негативні, позитивні і амбівалентні) 

перетворюються частіше всього у позитивну енергію, а вона, у свою чергу, 

породжує відповідні позитивні стати і спрямовується назовні у вигляді 

активних дій, на партнерів по взаємодії. Додатково проаналізуємо, які саме 

стимули – негативні, амбівалентні чи позитивні – частіше викликають даний 

тип перетворення енергії. Отримані дані свідчать, що найбільша серед решти 

стимулів є доля позитивних стимулів і вона складає в середньому 9,2 бали, 

амбівалентних 7,3 бали, а негативних 6,5 балів. Позитивні стимули мають 

позитивний енергетичний заряд, особистісний смисл чи соціальне значення. 

Середні значення для типу емоційної реакції “рефрактерна активність 

всередину” складає 9,7 балів, “дисфорична активність назовні” 3,6 бали, 

“пасивне реагування” 2,7 бала.  

Для групи досліджуваних, що не включені у волонтерську діяльність, був 

отриманий наступний профіль домінуючих типів емоційної реакції. Для даної 

групи домінуючим типом емоційної реакції є також ейфорична активність 

назовні, проте середній показник є нижчим порівняно із групою волонтерів і 

складає 18,6 балів. Даний тип перетворення енергії частіше виникає у відповідь 

на позитивні стимули (середній показник складає 8,4 бали і є дещо нижчим, ніж 

для першої групи), амбівалентні стимули (5,5 балів) і негативні стимули (4,7 

бали). Хоча емоційна реакція “рефрактерна активність всередину” поступається 

мірою своєї вираженості першій (середнє значення 10,3), проте співвідносно з 

нею має суттєве значення. Особам, які не займаються волонтерською 

діяльністю, поряд із емоційними реакціями, що мають своїм наслідком 

позитивні психічні стани і активні дії, спрямовані на взаємодію з навколишнім 

світом і спрямованість на конструктивну активність, все ж таки властиві стани 

гальмування активності, що настає після збудження. Енергетичний вплив 
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зазвичай звертається на самого індивіда, гальмує його поведінку і деякі 

психічні прояви. Енергія стимулів залишається у внутрішньому контурі і або 

поступово стихає, або викликає сильну внутрішню психічну активність. Тип 

емоційної реакції “дисфорична активність назовні” має середній показник 7,6 

балів. 

Порівняно з аналогічним показником для групи волонтерів, особи, що не 

займаються волонтерською діяльністю, частіше проявляє дисфоричність, тобто 

енергетичні впливи у вигляді позитивних, амбівалентних і негативних стимулів 

закономірно виражаються негативною поведінкою і психічними станами. Тобто 

навіть позитивні стимули можуть викликати негативні реакції. Натомість 

середні показники типу емоційної реакції  “пасивне реагування” складає 3,2 

бали, тобто дуже рідко різноманітні стимули викликають реакцію 

“виключення” із ситуації, спокійного і флегматичного ставлення до них. 

На основі критерію Колмогорова-Смірнова перевіримо нормальність 

розподілу діагностичних параметрів емоційного реагування (таблиця 3.13) для 

наступного застосування щодо них t-критерій Стьюдента для незалежних 

вибірок. Перевірка за критерієм Левіна дала можливість врахувати результати 

пошуку відмінностей між досліджуваними групами. Таким чином, були 

встановлені наступні статистично достовірні відмінності в частині типів 

емоційних реакцій.  

Таблиця 3. 13 

Перевірка нормальності розподілу шкал за методикою «Діагностика 

типу емоційної реакції на вплив» реакцій В. В. Бойка 

Шкали Для групи осіб, які не залучені 

до волонтерської діяльності  

Для групи осіб, залучених до 

волонтерської діяльності 

Z - 

Колмогорова-

Смірнова 

Статистична 

значущість  

Z - 

Колмогорова-

Смірнова 

Статистична 

значущість  

Ейфорична активність 

назовні на негативні 

стиимули 

0,958 0,318 1,248 0,089 

Всього ейфорична 

активність назовні 

0,968 0,306 0,943 0,336 

Всього рефрактерна 

активність всередину 

1,345 0,054 1,050 0,220 
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Отримані результати (див. таблицю 3.14) свідчать про на наявність 

статистично значущих відмінностей за параметром “ейфорична активність 

назовні” (p<0,01) та “ейфорична активність назовні на позитивні стимули” 

(p<0,01): волонтерам значно більшою мірою властиве емоційне реагування у 

вигляді ейфоричної активності назовні, зокрема при дії негативних стимулів, 

які мають у собі негативну енергію, смил, значення. Це означає, що вплив 

стимулів перетворюється частіше за все на позитивну енергію, яка веде до 

виникнення позитивного психічного стану або може бути спрямована назовні у 

вигляді активної діяльності чи спрямована на оточуючих людей. Тобто 

волонтерам більш властиво знаходити позитивні сторони у тому, що їх оточує, 

у тому числі, якщо такими обставинами виступають негативні явища у вигляді 

труднощів, втоми, випробувань. Для волонтерів така особливість емоційного 

реагування особливо важлива, враховуючи, що вони часто здійснюють свою 

діяльність в умовах підвищеного та високого ризику, а також частіше бачать 

страждання тих, хто потребує допомоги, а значить - на них частіше діють 

несприятливі емоціогенні впливи. 

Таблиця 3.14 

Значуща різниця середніх для параметрів типів емоційного 

реагування за t-критерієм для незалежних вибірок (осіб, які залучені і не 

залучені до волонтерської діяльності) 

Параметр Показники критерію 

Левіна 

Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Ейфорична активність назовні на 

негативні стимули 

0,267 0,606 0,000 

Всього ейфорична активність назовні  6,080 0,014 0,000 

0,000 

Всього рефрактерна активність 

всередину  

0,117 0,732 0,256 

Спільним між волонтерами і тими, хто не займається волонтерською 

діяльністю, є те, що у них відносно однаковою мірою виражений тип 

емоційного реагування “рефрактерна активність всередину”. Це проявляється в 

тому, що емоційна система не справляється із дією емоціогенних стимулів 
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різного емоційного характеру і відбувається “застягання” особистості у вигляді 

неприємних переживань та роздумів. 

Перевіримо наявність статистично значущих відмінностей за рештою 

діагностичних параметрів за допомогою непараметричного критерію  

U-Манна-Уїтні. З урахуванням інтерпретаційної значущості було встановлено, 

що порівнювані групи відрізняються за рядом показників (див. табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для параметрів типів 

емоційного реагування 

Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Asymp. Sig 

(2-tailed) 

Ейфорична активність назовні на 

амбівалентні стимули 

4328 -4,623 0,000 

Ейфорична активність назовні на 

позитивні стимули 

5487 -2,331 0,020 

Рефрактерна активність всередину на 

амбівалентні стимули 

5064 -3,193 0,001 

Дисфорична активність назовні на 

негативні стимули 

3516 -6,265 0,000 

Дисфорична активність назовні на 

амбівалентні стимули 

4055 -5,273 0,000 

Дисфорична активність назовні на 

позитивні стимули 

4641 -4,299 0,000 

Всього дисфорична активність назовні  3308 -6,633 0,000 

Пасивне реагування на негативні 

стимули 

5576 -2,256 0,024 

Пасивне реагування на позитивні 

стимули 

5484 -2,995 0,003 

Волонтерам більш властиве перетворення енергії амбівалентних стимулів 

на позитивні стани і активність, спрямовану назовні, на оточуючих, що 

характерне для типу реагування “ейфорична активність назовні” (p<0,001). 

Амбівалентні стимули за своєю природою нейтральні і двоїсті, у них можна 

виявити як негативний, так і позитивний зміст, тому особливість реагування на 

них залежить від установок особистості того, хто їх сприймає, чи наявності в 

особистості тенденцій приписувати негативні чи позитивні якості. 

Крім того, волонтери і особи, що не займаються волонтерською 

діяльністю, відрізняються за вираженістю емоційних реакцій по типу 
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“дисфоричної активності назовні” (p<0,001), зокрема при дії негативних 

стимулів (p<0,001). Тобто, особам, які не займаються волонтерством, більш 

властиві реакції, які проявляються негативними переживаннями, коли емоційна 

система налаштована на негативні реакції і переживання. 

Спільним для порівнюваних груп є притаманність їм емоційних реакцій 

по типу пасивного реагування, що проявляється спокійним реагуванням на 

впливи без надання особливого значення подіям і обставинам. При цьому такий 

тип емоційного реагування характеризується високим енергозбереженням. 

Проаналізуємо особливості мотиваційних орієнтацій волонтерів. 

Застосування описових статистик (середніх значень, стандартного відхилення) 

до результатів діагностичної методики «Діагностика соціально-психологічних 

установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері» О. Ф. Потьомкіної дало 

змогу визначити домінуючу мотиваційну спрямованість і побудувати профіль 

мотиваційних орієнтацій (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Мотиваційні орієнтації волонтерів 

Як видно з мотиваційного профілю, домінуючою мотивацією для 

волонтерів є орієнтація на альтруїзм (М=7,88), яка має високу вираженість. 

Тобто волонтери у своїй діяльності спрямовані на те, щоб діяти на користь 
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інших. Для них однією із головних цінностей у здійсненні діяльності є благо 

іншого, а не власні інтереси. На другому місці за вираженістю є мотиваційна 

орієнтація на свободу (М=7,18), яка теж набуває високих значень. Тобто для 

волонтерів свобода виступає однією з найважливіших цінностей. Волонтери не 

можуть змиритися з обмеженнями своєї свободи, заради відстоювання своєї 

незалежності вони здатні йти на жертви. 

Найменш вираженими є мотиваційні орієнтації на гроші (М=2,4), що 

вказує на те, що волонтери мають немонетарну мотивацію, їм не властиво 

прагнення до матеріального збагачення і при виборі роботи вони будуть 

керуватися інтересами, аніж можливістю покращити матеріальне благополуччя. 

Проте все ж таки така мотивація присутня у мотиваційному профілі. 

Проаналізуємо парні співвідношення конструктивних і неконструктивних 

мотиваційних орієнтацій. Співвідношення шкал “альтруїзм-егоїзм” при 

найвищих показниках альтруїзму і низьких показниках егоїзму вказує на те, що 

домінує конструктивна мотивація, альтруїстична спрямованість значно 

переважає над егоїстичною спрямованістю. Волонтери зосереджені на 

задоволенні інтересів інших людей, ніж на своїх власних, при прийнятті рішень 

вони часто не враховують те, наслідки можуть позначитися на них особисто. 

Альтруїстична й егоїстична мотивації, таким чином, можуть поєднуватися і 

виконувати кожна свою роль з плином часу. 

Мотиваційна орієнтація на процес (М=5,62) і на результат (6,82) мають 

середню вираженість, проте переважає орієнтація на результат. Тобто хоч для 

волонтерів і важливо, щоб їхня діяльність була для них цікавою і щоб вони 

отримували задоволення від її виконання, і разом з тим вони спрямовані на 

результат і готові досягати своєї мети, долаючи перешкоди, невдачі, навіть 

чимось жертвуючи. Тобто волонтери у своїй діяльності поєднують інтерес до 

справи і водночас не забувають про мету своєї діяльності. Поєднання цих двох 

орієнтацій дає змогу стверджувати, що навіть коли виникають труднощі у 

процесі виконання діяльності, – а робота волонтерів часто пов’язана з ризиком, 

складними умовами праці, серйозними перешкодами, – спрямованість на 
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кінцеву мету підтримує мотивацію волонтера і забезпечує необхідний 

результат. 

Співвідношення шкал “праця – гроші” показує, що переважає 

конструктивна мотиваційна спрямованість на працю, яка має середню 

вираженість (М=6,6), натомість орієнтація на гроші найнижча серед усіх інших 

мотиваційних орієнтацій (М=2,4). Тобто праця для волонтерів виступає 

джерелом задоволення, їм важливо відчувати, що вони не просто виконують 

певну діяльність, а саме працюють на користь суспільству. Таким чином, при 

орієнтації на працю те, чи схвалювана в очах суспільства їхня діяльність може 

мати навіть більшу важливість для волонтерів, аніж результативність їхньої 

діяльності. Тобто волонтерам важливо бути задіяним у суспільно корисній 

діяльності. Незважаючи на виконання діяльності без заробітної плати, вони 

готові жертвувати своїм заради блага іншого. 

Волонтерам характерна висока вираженість мотиваційної орієнтації на 

свободу (М=7,18) у поєднанні із низькою вираженістю мотиваційної орієнтації 

на владу (М=3,29). Співвідношення цих мотиваційних спрямованостей  

вказують, що волонтерам важливо відчувати власну незалежність, свободу у 

прийнятті рішень, утвердження власних переконань причому без прагнення 

встановлювати контроль над іншими.  

Таким чином, мотиваційні орієнтації волонтерів носять конструктивний 

характер, однак мотиваційний профіль є дисгармонійним: наявний перекіс 

вираженості параметрів у бік домінуючих мотиваційних орієнтацій на 

альтруїзм та свободу при мінімальних значеннях орієнтацій на егоїзм та гроші.  

Профіль мотиваційних орієнтацій осіб, які не здійснюють волонтерську 

діяльність, показує, що загалом їм характерний гармонійний тип вираженості 

мотивації [46], тобто всі орієнтації мають високу виразність і рівною мірою 

(натомість негармонійний тип вираженості мотиваційних орієнтацій передбачає 

високу виразність одних шкал поряд з низькою виразністю інших або навіть 

відсутністю) – майже всі шкали мають середні показники, за винятком 
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орієнтації на альтруїзм (див. рис. 3.2). При цьому переважають неконструктивні 

типи мотиваційних орієнтацій.  

Провідною є егоїстична мотиваційна орієнтація (М=7,91), яка має високу 

вираженість. Показники егоїстичної спрямованості свідчать про те, що у своїй 

діяльності особи, які не займаються волонтерською діяльністю, більше 

спираються на власні інтереси при прийнятті рішень і як саме їх наслідки 

вплинуть на них особисто. Альтруїстична мотиваційна орієнтація має низькі 

значення (М=1,67). Тобто цій групі осіб не властиво діяти на користь інших 

осіб, на перше місце для них виходять особисті інтереси. 

 

Рис. 3.2 Мотиваційні орієнтації осіб, які не займаються волонтерською 

діяльністю 

Також високі значення, крім егоїстичної мотивації, має мотиваційна 

орієнтація на результат (М=7,33). Особи, які не залучені до волонтерської 

діяльності, більше орієнтовані на результат своєї роботи, аніж на процес 

(М=5,11), і готові заради досягнення результату протистояти перешкодам. 

Таким працівникам притаманна надійність. Середня вираженість орієнтації на 

працю свідчить про те, що їм важливо також отримувати задоволення від 

діяльності, якою вони займаються, але воно не є пріоритетом. 
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Співвідношення мотивацій до праці і грошей і міра їхньої вираженості 

свідчить про те, що важливішою мотивацією є монетарна мотивація для осіб, 

які не займаються волонтерською діяльністю, а не соціальна важливість їхньої 

роботи, тобто вони переконані, що їхня праця і зусилля повинні бути 

оплачувані. Співвідношення даних мотивації відносно врівноважене. 

Вираженість мотиваційної спрямованості «влада» і «свобода» майже 

однакова і має середні значення (М=6,69 і М=6,56 відповідно). Це свідчить про 

те, що особам, які не займаються волонтерською діяльністю, притаманне 

бажання відчувати контроль над іншими людьми чи ситуацією загалом. Для 

них важливо впливати на інших і на суспільство, вони можуть миритися з 

відносним обмеженням свободи і не завжди готові відстоювати свою 

незалежність. 

Отже, домінуючими мотиваційними спрямованостями осіб, які не 

займаються волонтерською діяльністю, є мотиваційна спрямованість на егоїзм 

та на результат. Мотиваційний профіль гармонійний, майже всі шкали мають 

середні показники, за винятком орієнтації на альтруїзм, переважають 

неконструктивні типи мотиваційних орієнтацій. 

Таким чином, мотиваційні профілі волонтерів і осіб, які не займаються 

волонтерською діяльністю, показують, що для волонтерів домінуючою є 

альтруїстична мотивація і спрямованість на свободу, а для осіб, які не 

займаються волонтерською діяльністю – егоїстична мотивація. 

Проаналізуємо результати перевірки наявності відмінностей між 

волонтерами і особами, які не займаються волонтерською діяльністю. 

Застосування критерію Колмогорова-Смірнова показало доцільність 

застосування непараметричного критерію U-Манна-Уїтні, результати якого 

відображені у таблиці 3. 16. 

Таблиця 3.16 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для параметрів 

мотиваційних орієнтацій за ознакою залученості до волонтерської 

діяльності 
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Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

Орієнтація на процес 5383,000 -2,577 ,010 

Орієнтація на результат 4991,500 -3,347 ,001 

Орієнтація на альтруїзм 239,000 -12,741 ,000 

Орієнтація на егоїзм 603,000 -12,001 ,000 

Орієнтація на працю 3207,000 -6,888 ,000 

Орієнтація на гроші 1604,000 -10,119 ,000 

Орієнтація на свободу 5378,500 -2,558 ,011 

Орієнтація на владу 2474,000 -8,290 ,000 

Таким чином, встановлено статистично достовірні відмінності між 

групами волонтерів і тих, хто не займається волонтерською діяльністю щодо 

всіх видів мотиваційних орієнтацій. Зупинимося детальніше на кожній із них. 

Було виявлено статистично достовірні відмінності між порівнюваними 

групами за діагностичним параметром орієнтація на процес (p≤0,01): 

волонтерам більш важливо, щоб діяльність, якою вони займаються, була для 

них цікавою і приносила задоволення. Їх більше мотивує інтерес до справи. 

Натомість особам, які не займаються волонтерською діяльністю, більш 

характерна орієнтація на результат (p<0,01), вони більшою мірою готові заради 

результату йти на жертви, долати перешкоди. Це може бути пов'язане з тим, що 

в комерційному секторі заробітна плата ставиться у жорстку залежність від 

результату діяльності. 

Волонтери відрізняються від осіб, які не займаються волонтерською 

діяльністю, високою вираженістю альтруїстичної мотивації (різниця в середніх 

значеннях для обох груп складає 6,21 одиниць). Також необхідно врахувати, що 

для волонтерів альтруїстична мотивація є домінантною. Тобто волонтерам при 

наданні допомоги керує прагнення принести користь тому, хто цього потребує, 

навіть якщо для цього необхідно піти на жертви. 

Особам, які не займаються волонтерською діяльністю, набагато більш 

характерно керуватися егоїстичною мотивацією у своїй діяльності (p<0,001), 

що виражається зосередженістю на собі, тобто прийняття рішень здійснюється 
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на основі врахування особистих інтересів і вигоди, а також наслідків, які 

можуть позначитися на них особисто. 

У волонтерів більшою мірою виражена мотивація, спрямована на працю 

(p<0,001), для них праця виступає більшою цінністю, ніж для тих, хто не 

займається волонтерською діяльністю,  також волонтерам більш важливо, щоб 

робота, яку вони виконують, соціально заохочувалась і мала в очах суспільства 

важливе значення. 

Суттєвою відмінністю між порівнюваними групами є вираженість 

орієнтації на гроші (p<0,001), яка більш притаманна тим, хто не займається 

волонтерською діяльністю. Вони керуються тим, що праця має бути 

оплачуваною, їм важливо збільшення свого матеріального благополуччя і при 

виборі заняття вони враховують аспект отримання матеріальної вигоди. 

Для волонтерів характерні вищі показники орієнтації на свободу (p<0,05), 

разом з тим для тих, хто не займаються волонтерством, також важлива власна 

незалежність, однак для волонтерів така мотивація є домінуючою. Їм більше 

притаманно йти на жертви заради відстоювання власної свободи. 

Також були виявлені відмінності між порівнюваними групами в частині 

орієнтації на владу (p<0,001). Волонтерам не так важливо відчувати вплив на 

інших людей, як для тих, хто не займається волонтерством. Однак ця 

властивість може вказувати на наявність організаторських і керівних 

здібностей. У волонтерів орієнтація на владу може проявлятися через бажання 

впливати своїми діями на суспільні перетворення, що вони можуть покращити 

своєю участю наслідки несприятливих обставин. 

Таким чином, волонтери і особи, які не займаються волонтерською 

діяльністю, відрізняються за всіма типами мотиваційних орієнтацій. Волонтери 

мають більш виражені мотиваційні орієнтації на процес, альтруїзм, працю і 

свободу, тобто переважають конструктивні типи мотивацій. Натомість особам, 

які не займаються волонтерською діяльністю, більш властива вираженість 

неконструктивних типів мотиваційних орієнтацій таких, як орієнтації на 

результат, егоїзм, гроші і владу. 
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Проаналізуємо відмінності в особистісних рисах групи психологів-

волонтерів і психологів, які не включені до волонтерської діяльності. Надалі 

під терміном «волонтери-психологи» будемо вважати психологів, які включені 

до волонтерської діяльності, а під терміном «психологи» – осіб, які не включені 

до волонтерської діяльності і які надають психологічні послуги. Серед 

відібраних шкал за результати по критерію Левіна, t-критерій Стьюдента 

показав наявність статистично значущих відмінностей діагностичними 

параметрами (див. табл. 3.17).  

Таблиця 3. 17 

Значуща різниця середніх для параметрів особистісних рис (за 

методикою «Пятифакторний опитувальник особистості») за t-критерієм 

для незалежних вибірок (волонтерів-психологів і психологів) 

Параметри Показники критерію 

Левіна 

Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Підлеглість – домінування 0,038 0,847 0,028 

Суперництво – співпраця 3,929 0,051 0,000 

Самодостатність – самокритика 0,001 0,979 0,034 

1) “підлеглість-домінування” (p<0,05): психологи більше схильні до 

домінування; 2) “суперництво-співпраця” (p<0,01): волонтери-психологи більш 

орієнтовані на співпрацю, а психологи - на суперництво; 3) “самодостатність-

самокритика” (p<0,05): психологам більш притаманна самодостатність, а 

волонтерам-психологам – самокритика. 

У табл. 3.18 наведені середні показники за параметрами, щодо яких була 

виявлення статистична відмінність порівнюваних груп:  

Таблиця 3. 18 

Середні значення параметрів за методикою «Пятифакторний 

опитувальник особистості» психологів, які залучені і не залучені до 

волонтерської діяльності 

 

Параметри  

Психологи, залучені 

до волонтерської 

діяльності 

Психологи, не 

залучені до 

волонтерської 

діяльності 

Середнє Стандартне Середнє Стандартне 
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(М) відхилення (М) відхилення 

Підлеглість – домінування 10,32 3,87 12,26 3,51 

Суперництво – співпраця 11,45 2,40 6,91 3,10 

Самодостатність – самокритика 8,39 3,55 6,60 3,53 

Для шкал, у яких дисперсії розрізняються статистично достовірно, згідно 

результатів тесту Левіна, доцільно застосувати непараметричний критерій для 

порівняння двох груп U-Манна-Уітні. Результати показали, що представники 

порівнюваних груп статистично достовірно розрізняються за наступними 

діагностичними параметрами (табл. 3.19; результати описових статистик див. у 

додатку Є): 1)“відособленість-прив’язаність” (p<0,01): психологи (Ме=40) 

більшою мірою відособлені, а психологам-волонтерам (Ме=63) властива 

прив’язаність у стосунках з іншими людьми; 2) “підозрілість-довірливість” 

(p<0,01): психологи більш підозрілі (Ме=6), волонтери-психологи проявляють 

довірливість у стосунках (Ме=12); 3) “нерозуміння-розуміння” (p<0,01): 

психологи проявляють більшою мірою нерозуміння позиції, почуттів іншого 

(Ме=6), а от волонтерам-психологам більш властиве розуміння іншого (Ме=13); 

4) “самоповага - повага інших” (p<0,01): психологи менше поважають інших, а 

більше - себе (Ме=7), волонтери-психологи – більше проявляють повагу до 

інших (Ме=12); 5) “реалістичність - допитливість” (p<0,05): волонтери-

психологи більш допитливі (Ме=14), аніж психологи (Ме=13); 

6) “нечутливість-сензитивність”(p<0,01): волонтери-психологи більшою мірою 

сензитивні (Ме=14), ніж психологи (Ме=12). 

Таблиця 3. 19 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для параметрів за 

методикою «Пятифакторний опитувальник особистості» для груп 

психологів, які залучені і не залучені до волонтерської діяльності 

Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

І- Інтроверсія-Екстраверсія 513,500 -1,674 0,094 

І-уникнення уваги-пошук уваги 499,500 -1,856 0,064 
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ІІ-Відособленість-Привязаність 88,500 -6,370 0,000 

ІІ-підозрілість-довірливість 156,500 -5,649 0,000 

ІІ-нерозуміння-розуміння 88,000 -6,408 0,000 

ІІ-самоповага-повага інших 109,000 -6,182 0,000 

ІІІ-відсутність наполегливості-

наполегливість 

540,000 -1,408 0,159 

V-реалістичність-допитливість 481,000 -2,075 0,038 

V-нечутливість-сензитивність 254,500 -4,639 0,000 

Таким чином, описано особистісний профіль волонтерів-психологів і 

психологів, встановлено відмінності у їхніх особистісних рисах, а саме: 

волонтери-психологи не прагнуть до домінування, більше орієнтовані на 

співпрацю, вони самокритичні й допитливі, їм властива прив’язаність, 

довірливість у стосунках, прагнення до розуміння, сензитивність і вони 

проявляють повагу до інших. Натомість психологи прагнуть домінувати, бути 

самодостатніми, реально дивитися на світ, вони більш відособлені, підозрілі, 

меншою мірою чутливі, надають перевагу суперництву, аніж співпраці, більше 

поважають себе, а не інших. 

Спільними особистісними проявами психологів, які залучені і не залучені 

до волонтерської діяльності, є те, що вони мають середню вираженість 

активності, товариські, пошуку вражень, емоційної стійкості, схильні до 

високого самоконтролю, акуратні, мають високу відповідальність, завбачливі, 

більшою мірою тривожні, і напружені, відчувають емоційний комфорт, не 

проявляють схильності до депресивності, в міру самокритичні, емоційно 

стабільні, мають високу експресивність, проявляють цікавість до того, що 

відбувається навколо, артистичні і мають високу пластичність психіки. 

Проаналізуємо відмінності в особистісних рисах групи волонтерів-

юристів і юристів, які не включені до волонтерської діяльності. Надалі будуть 

вживатися терміни, які варто розуміти наступним чином: «юристи-волонтери» - 

особи, які залучені до волонтерської діяльності і надають юридичну допомогу; 

«юристи» - особи, які не залучені до волонтерської діяльності і надають 
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юридичну допомогу. Для цього скористаємося t-критерієм Стьюдента для 

незалежних вибірок (див. основні результати в табл. 3.20).  

Таблиця 3.20 

Значущі відмінності між досліджуваними показниками (за 

методикою «Пятифакторний опитувальник особистості») за t-критерієм 

для незалежних вибірок (волонтерів-юристів і юристів) 

Параметр Показники 

критерію Левіна 

Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 
Підозрілість-довірливість ,063 ,802 ,000 

Імпульсивність-самоконтроль 3,296 ,073 ,028 

Відсутність наполегливості - 

наполегливість 

2,791 ,098 ,008 

Імпульсивність - самоконтроль 

поведінки 

2,163 ,145 ,008 

Емоційна комфортність - 

депресивність 

,301 ,585 ,032 

Відсутність артистичності - 

артистичність 

,519 ,473 ,011 

Ригідність-пластичність ,106 ,746 ,019 

Серед відібраних шкал за результати по критерію Левіна, t-критерій 

Стьюдента показав наявність статистично значущих відмінностей між 

досліджуваними показниками: 1) підозрілість-довірливість (p<0,01): юристи-

волонтери більш довірливі (M=10,96), юристи більш підозрілі (M=5,41); 

2) імпульсивність-самоконтроль: (p<0,05): у волонтерів-юристів більш 

виражений самоконтроль (M=62,85), ніж у юристів (M=57,8); 3) відсутність 

наполегливості - наполегливість (p<0,01): волонтери- юристи більш 

наполегливі (M=14,21), ніж юристи (M=13,2); 4) імпульсивність - самоконтроль 

поведінки (p<0,01): волонтерам- юристам більш притаманний самоконтроль 

поведінки (M=11,72), а юристам - імпульсивність (M=9,88); 5) емоційна 

комфортність - депресивність (p<0,05): волонтерам- юристам більш властиво 

відчувати емоційну комфортність (M=6,45), а юристам - депресивність (M=8); 

6) відсутність артистичності - артистичність (p<0,05): волонтери- юристи більш 

артистичні (M=12,53), ніж юристи (M=10,9); 7) ригідність-пластичність 
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(p<0,05): волонтерам-юристам у більшій мірі властива пластичність психіки 

(M=11,21), ніж юристам (M=9,83). 

Натомість юристи-волонтери і юристи не відрізняються за 

діагностичними параметрами: інтроверсія-екстраверсія, пасивність-активність, 

підлеглість-домінування, уникнення вражень - пошук вражень, уникнення 

уваги - пошук уваги, неакуратність - акуратність, безпечність-завбачливість, 

емоційна стійкість - емоційна нестійкість, безтурботність - тривожність, 

розслабленість - напруженість. 

Для шкал, у яких дисперсії розрізняються статистично достовірно, згідно 

результатів тесту Левіна, доцільно застосувати непараметричний критерій для 

порівняння двох груп U-Манна-Уітні (табл. 3.21).  

Таблиця 3. 21 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для показників за 

методикою «Пятифакторний опитувальник особистості» для груп юристів, 

які залучені і не залучені до волонтерської діяльності 

Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

ІІ-Відособленість-Привязаність 146 -6,842 ,000 

ІІ-байдужість-теплота 199 -6,497 ,000 

ІІ-суперництво-співпраця 263,5 -5,887 ,000 

ІІ-нерозуміння-розуміння 139,5 -6,934 ,000 

ІІ-самоповага-повага інших 226,5 -6,202 ,000 

ІІ-безвідповідальність-відповідальність 508,5 -3,970 ,000 

ІV-емоційна стабільність-лабільність 658,5 -2,579 ,010 

V–Практичність-експресивність 463,5 -4,186 ,000 

V-реалістичність-допитливість 420,5 -4,606 ,000 

V-нечутливість-сензитивність 412,5 -4,670 ,000 

Результати показали, що представники порівнюваних груп статистично 

достовірно розрізняються за наступними між досліджуваними показниками: 

1) відособленість-прив’язаність (p<0,01): психологи набагато більш 

відособлені (Me=31), волонтери-юристи  мають більш виражену прив’язаність 

(Me=61); 
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2) байдужість-теплота (p<0,01): волонтери-юристи проявляють 

більшою мірою теплоту у взаємостосунках з іншими людьми (Me=15), ніж 

юристи (Me=10); 

3) суперництво-співпраця (p<0,01): волонтери-юристи значною мірою 

більше прагнуть співпрацювати (Me=11), ніж юристи (Me=5); 

4) нерозуміння-розуміння (p<0,01): юристи проявляють нерозуміння 

(Me=5), а волонтери-юристи краще розуміють оточення (Me=13); 

5) самоповага - повага інших (p<0,01): волонтери-юристи більше 

поважають інших людей (Me=13), а юристи більше проявляють самоповагу 

(Me=7); 

6) безвідповідальність-відповідальність (p<0,01): волонтери- юристи 

більш відповідальні (Me=15), ніж юристи (Me=13); 

7) емоційна стабільність - емоційна лабільність (p<0,05): волонетрам- 

юристам більше властива емоційна стабільність (Me=5), а юристам - емоційна 

лабільність (Me=10); 

8) практичність-експресивність (p<0,01): обом групам властива 

експресивність, однак більш експресивними є волонтери-юристи (Me=61 

порівняно з Ме=50 у юристів); 

9) реалістичність-допитливість (p<0,01): волонтери-юристи більш 

допитливі (Me=13), ніж юристи (Me=10); 

10) нечутливість-сензитивність  (p<0,01): більш чутливими є 

волонтери-юристи (Me=13), ніж юристи (Me=10). 

У таблиці 3.22 наведені результати порівняння двох груп за критерієм U-

Манна-Уїтні для показників, за якими не було виявлено відмінностей. 

Таблиця 3. 22 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для показників методики 

«Пятифакторний опитувальник особистості» для груп юристів, які 

залучені і не залучені до волонтерської діяльності 

Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

І-замкнутість-товариськість 817,5 -1,261 ,207 
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ІV-самодостатність-самокритика 937,5 -,221 ,825 

V-консервативність-цікавість 928 -,300 ,764 

Аналіз показав, що волонтери-юристи і юристи мають багато 

відмінностей в особистісних рисах. А саме - волонтери-юристи більш 

довірливі, артистичні, наполегливі, краще себе контролюють, відчувають себе 

більш емоційно комфортно і мають пластичнішу психіку, тобто краще 

підлаштовуються до змін. Також вони більшою мірою виявляють прив’язаність, 

теплоту, прагнення до співпраці і розуміння, поважають інших, експресивніші, 

допитливіші і чутливіші. 

Юристи, які займаються і не займаються волонтерською діяльністю, 

мають ряд спільних особливостей, а саме: вони мають однаково високу 

вираженість екстраверсії, в міру проявляють свою активність, схильні до 

домінування, прагнуть до пошуку уваги і вражень, акуратні, дуже завбачливі, 

мають середню вираженість емоційної стійкості, скоріше безтурботні, аніж 

тривожні, в міру напружені. 

Проаналізуємо відмінності в особистісних рисах осіб, які займаються 

нефаховою діяльністю і при тому залучені/не залучені до волонтерської 

діяльності. Надалі в тексті ми використовуємо наступні назви цих груп для 

зручності опису результатів: «волонтери» - особи, які залучені до волонтерської 

діяльності і здійснюють нефахову діяльність; «не волонтери» - особи, які не 

залучені до волонтерської діяльності і здійснюють нефахову діяльність (основні 

результати наведені у табл. 3.23).  

Таблиця 3. 23 

Значуща різниця середніх для параметрів особистісних рис (за 

методикою «Пятифакторний опитувальник особистості») за t-критерієм 

для незалежних вибірок (осіб, залучених/не залучених до волонтерської 

діяльності і які здійснюють нефахову діяльність) 

Параметр Показники 

критерію Левіна 

Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 
І-пасивність-активність 1,381 ,244 ,010 

ІІ-Відособленість-прив’язаність 2,142 ,148 ,000 
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ІІ-суперництво-співпраця ,057 ,811 ,000 

ІІ-нерозуміння-розуміння 2,420 ,124 ,000 

ІІ-самоповага-повага інших ,309 ,580 ,000 

ІІІ-Імпульсивність-самоконтроль 2,234 ,140 ,001 

V–Практичність-експресивність 3,842 ,054 ,000 

V–консервативність-цікавість 2,058 ,156 ,003 

Серед відібраних шкал за результати по критерію Левіна, t-критерій 

Стьюдента показав наявність статистично значущих відмінностей 

діагностичними параметрами: 

1) пасивність-активність (p<0,05): волонтери більш активні (M=11,17), 

ніж неволонтери (M=9,34); 

2) відособленість-прив’язаність (p<0,01): волонтери набагато більше 

виявляють прив’язаність (M=61,68), ніж неволонтери (M=33,83); 

3) суперництво-співпраця (p<0,01): волонтери більше орієнтовані  на 

співпрацю (M=11,23), ніж неволонтери (M=6,37); 

4) нерозуміння-розуміння (p<0,01): волонтери прагнуть до розуміння 

оточуючих їх людей (M=12,86), натомість неволонтери виявляють нерозуміння 

(M=5,31); 

5) самоповага-повага інших (p<0,01): волонтери більше поважають 

інших (M=11,71), а неволонтери - самих себе (M=7,06); 

6) імпульсивність-самоконтроль (p<0,01): волонтери краще себе 

контролюють (M=57,37), натомість неволонтери більш імпульсивні (M=46,54); 

7) розслабленість-напруженість (p<0,05): волонтерам більш 

притаманна розслабленість (M=6,14), ніж неволонтерам  (M=7,8); 

8) практичність-експресивність (p<0,01): волонтери більш експресивні 

(M=58,51), а неволонтери більш практичні (M=49); 

9) консервативність-цікавість (p<0,01): волонтери виявляють цікавість 

до оточуючого світу більшою мірою (M=11,37), натомість неволонтери більш 

консервативні (M=9,03). 

Натомість досліджувані групи значущо не відрізняються за показниками 

інтроверсія-екстраверсія, підлеглість - домінування, замкнутість -

 товариськість, уникнення вражень - пошук вражень, неакуратність - 
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акуратність, безпечність - завбачливість, емоційна стійкість - емоційна 

нестійкість, безтурботність - тривожність, емоційна комфортність - 

депресивність, самодостатність - самокритика, відсутність артистичності - 

артистичність, ригідність - пластичність. 

Для шкал, у яких дисперсії розрізняються статистично достовірно, згідно 

результатів тесту Левіна, доцільно застосувати непараметричний критерій для 

порівняння двох груп U-Манна-Уітні (табл. 3.24). 

Таблиця 3. 24 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для показників за 

методикою «Пятифакторний опитувальник особистості» для осіб, 

залучених/не залучених до волонтерської діяльності і які здійснюють 

нефахову діяльність 

Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

І-уникнення уваги-пошук уваги 598 -,173 ,863 

ІІ-байдужість-теплота 92,5 -6,248 ,000 

ІІ-підозрілість-довірливість 139 -5,596 ,000 

ІІІ-відсутність наполегливості - 

наполегливість 

247,5 -4,353 ,000 

ІІІ-безвідповідальність-відповідальність 282,5 -3,915 ,000 

ІІІ-імпульсивність – самоконтроль 

поведінки 

457 -1,836 ,066 

ІV-емоційна стабільність-лабільність 507 -1,246 ,213 

V-реалістичність-допитливість 267 -4,084 ,000 

V-нечутливість-сензитивність 289,5 -3,839 ,000 

Результати показали, що представники порівнюваних груп статистично 

достовірно розрізняються за наступними діагностичними показниками: 

1)байдужість-теплота (p<0,01): волонтери проявляють теплоту у 

взаємостосунках з іншими людьми більшою мірою (Ме=15), аніж неволонтери 

(Ме=7); 2)підозрілість-довірливість (p<0,01): волонтери більш довірливі 

(Ме=13), а неволонтери - підозрілі (Ме=6); 3)відсутність  наполегливості - 

наполегливість (p<0,01): волонтери більш наполегливі (Ме=14), ніж 

неволонтери (Ме=11); 4)безвідповідальність-відповідальність (p<0,01): 

волонтери більш відповідальні (Ме=14), ніж неволонтери (Ме=10); 

5)реалістичність-допитливість (p<0,01): волонтери більш допитливі (Ме=13), 
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ніж неволонтери (Ме=10); 6)нечутливість-сензитивність (p<0,01): волонтери 

більш чутливі (Ме=11), ніж неволонтери (Ме=11). 

Отже, волонтери, які займаються нефаховою діяльністю, порівняно із 

тими, хто не залучений у волонтерську діяльність, більш активні, наполегливі, 

відповідальні, виявляють прив’язаність, прагнуть до співпраці, розуміння 

інших та виявляють до них повагу, їм властивий високий самоконтроль в 

поєднанні із розслабленістю, вони експресивні, допитливі і прагнуть до 

задоволення своєї цікавості на противагу консерватизму. Для них важлива 

довіра і теплота у стосунках і вони більш чутливі і сприйнятливі. 

Однак, особи, які займаються нефаховою діяльністю і залучені/не 

залучені до волонтерської діяльності, мають спільні риси, які стосуються 

особистісних проявів: вони мають виражену екстраверсію, прагнуть до 

домінування, дуже товариські, прагнуть до пошуку нових вражень, в міру 

акуратні, завбачливі, схильні до помірної емоційної нестійкості, певною мірою 

проявляють депресивність, в міру самокритичні, помірно артистичні, а також 

мають високу пластичність психіки, 

Таким чином, був описаний особистісний профіль волонтерів і тих, хто не 

включений у волонтерську діяльність, в залежності від приналежності до 

професійних груп. Також були виявлені відмінності в особистісних якостях 

досліджуваних груп. 

Загалом, особи, які не залучені до волонтерської діяльності, більш 

імпульсивні, відособлені, емоційно нестійкі і більш практичні. Натомість 

волонтери схильні до самоконтролю, прив'язаності, емоційно стійкі і 

експресивні. Тобто волонтери мають більш позитивне ставлення до оточуючих 

людей, мають потребу бути поряд з іншими людьми, розуміють їх і відчувають 

відповідальність за їхнє благополуччя; вони проявляють самоконтроль 

поведінки, відповідально ставляться до покладених на них обов'язків, 

притримуються моральних принципів і не порушують загальноприйнятих норм, 

спрямовані на утвердження загальнолюдських цінностей, іноді поступаючись 

особистісними цінностями. Волонтерам більш притаманне легке ставлення до 
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життя, частіше довіряють своїй інтуїції, менше переживають за матеріальне 

благополуччя. Натомість особи, які не залучені до волонтерської діяльності, 

більш відособлені, прагнуть бути незалежними і самостійними, тримати 

дистанцію, їх більше хвилюють власні проблеми, свої інтереси вони ставлять 

вище інтересів оточуючих їх людей. 

Проаналізуємо емоційні характеристики волонтерів і осіб, які не 

займаються волонтерською діяльністю, відповідно до професійної належності, 

а саме: психологів, юристів і осіб, які працюють не за фахом. 

Серед відібраних шкал за результати по критерію Левіна, t-критерій 

Стьюдента показав наявність статистично значущих відмінностей за 

показником “ейфорична активність назовні на негативні стимули” (p<0,05), що 

свідчить про те, що волонтерам-психологам властиво частіше демонструвати 

ейфоричну реакцію на негативні стимули (M=6,58), ніж психологам (M=5,46). 

Ця реакція полягає у тому, що у відповідь на негативні стимули (тобто такі, які 

мають негативний енергетичний заряд), ця енергетика впливу перетворюється у 

позитивні психічні стани і вчинки. 

Волонтери-психологи і психологи не відрізняються за наступними 

типами емоційних реакцій: ейфорична активність назовні (зокрема, на 

амбівалентні і позитивні стимули), рефрактерна активність всередину (на 

позитивні, негативні і амбівалентні стимули), дисфорична активність назовні на 

позитивні стимули, пасивне реагування (зокрема, на амбівалентні і позитивні 

стимули). 

Для шкал, у яких дисперсії розрізняються статистично достовірно, згідно 

результатів тесту Левіна, доцільно застосувати непараметричний критерій для 

порівняння двох груп U-Манна-Уітні (табл. 3.25). 

Таблиця 3. 25 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для показників типів 

емоційного реагування для психологів, залучених/не залучених до 

волонтерської діяльності 

Параметри U-критерій Z Значущість 
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Манна-Уїтні Sig (2-tailed) 

Дисфорична активність назовні на 

негативні стимули 

410 -2,865 ,004 

Дисфорична активність назовні на 

амбівалентні стимули 

500 -1,929 ,054 

Всього дисфорична активність назовні  465,5 -2,224 ,026 

Пасивне реагування на негативні 

стимули 

571 -1,090 ,276 

Всього пасивне реагування 594 -,802 ,422 

Результати показали, що представники порівнюваних груп статистично 

достовірно розрізняються за наступними діагностичними показниками: 

1) дисфорична активність назовні на негативні стимули (p<0,01): 

психологам більш притаманна дана реакція (Ме=3), ніж волонтерам-

психологам (Ме=1), тобто вони у відповідь на негативні стимули проявляють 

негативну поведінку і переживають негативні психічні стани; 

2) загальний показник дисфоричної активності назовні (p<0,05): 

дисфоричні емоційні реакції  частіше переживають психологи (Ме=5), ніж 

волонтери-психологи (Ме=2,5). 

Отже, волонтери-психологи частіше демонструють ефйоричну реакцію на 

негативні стимули, тобто у відповідь на негативні стимули (тобто такі, які 

мають негативний енергетичний заряд), цей вплив перетворюється у позитивні 

психічні стани і вчинки. Натомість психологи частіше проявляють негативні 

реакції, поведінку і психічні стани у відповідь на різнорідні стимули. 

Проаналізуємо відмінності в емоційно-вольових характеристиках групи 

волонтерів-юристів і юристів, які не включені до волонтерської діяльності 

(табл. 3. 26). 

Таблиця 3. 26 

Значуща різниця середніх для показників типів емоційного 

реагування за t-критерієм для незалежних вибірок (волонтерів-юристів і 

юристів) 

Параметр Показники 

критерію 

Левіна 

Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Ейфорична активність назовні на негативні стимули 2,068 ,154 ,000 
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Ейфорична активність назовні на амбівалентні стимули 1,647 ,203 ,000 

Ейфорична активність назовні на позитивні стимули ,477 ,492 ,025 

Всього ейфорична активність назовні  2,108 ,150 ,000 

Рефрактерна активність всередину на негативні стимули ,012 ,912 ,461 

Рефрактерна активність всередину на амбівалентні 

стимули 

1,309 ,256 ,033 

Рефрактерна активність всередину на позитивні стимули ,021 ,884 ,727 

Всього рефрактерна активність всередину  3,477 ,066 ,565 

Дисфорична активність назовні на негативні стимули 10,758 ,002 ,000 

Дисфорична активність назовні на амбівалентні стимули 6,822 ,011 ,000 

Дисфорична активність назовні на позитивні стимули 12,493 ,001 ,001 

Всього дисфорична активність назовні  18,415 ,000 ,000 

Пасивне реагування на негативні стимули ,123 ,726 ,811 

Пасивне реагування на амбівалентні стимули ,012 ,912 ,586 

Пасивне реагування на позитивні стимули 14,322 ,000 ,007 

Всього пасивне реагування 3,213 ,077 ,132 

За результатами критерію Левіна і показників t-критерію Стьюдента, 

були виявлені наступні статистично достовірні відмінності між 

досліджуваними групами, зокрема, за такими видами емоційних реакцій: 

1) ейфорична  активність назовні (p<0,01): більше виражена у 

волонтерів- юристів (M=22,6), ніж у юристів (M=17,24); 

2) ейфорична  активність назовні на негативні стимули  (p<0,01): 

більше виражена у волонтерів-юристів(M=6,57), ніж у юристів (M=4,61); 

3) ейфорична  активність назовні на амбівалентні стимули (p<0,05): 

більше виражена у волонтерів-юристів (M=7,04), ніж у юристів (M=4,8); 

4) ейфорична  активність назовні на позитивні стимули (p<0,01): 

більше виражена у волонтерів-юристів (M=8,98), ніж у юристів (M=7,78); 

5) рефрактерна активність всередину на амбівалентні стимули 

(p<0,05): більше виражена у волонтерів-юристів (M=4,51), ніж у юристів 

(M=3,64). 

Для шкал, у яких дисперсії розрізняються статистично достовірно, згідно 

результатів тесту Левіна, доцільно застосувати непараметричний критерій для 

порівняння двох груп U-Манна-Уітні (табл. 3. 27).  

Таблиця 3. 27 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для параметрів типів 

емоційного реагування для волонтерів-юристів і юристів 
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Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

Дисфорична активність назовні на 

негативні стимули 

436 -4,461 ,000 

Дисфорична активність назовні на 

амбівалентні стимули 

572 -3,366 ,001 

Дисфорична активність назовні на 

позитивні стимули 

615 -3,189 ,001 

Всього дисфорична активність назовні  382 -4,885 ,000 

Пасивне реагування на позитивні 

стимули 

700 -2,645 ,008 

Результати показали, що представники порівнюваних груп статистично 

достовірно розрізняються за наступними діагностичними параметрами: 

1) дисфорична активність назовні (p<0,01): більш виражена у 

неволонтерів-юристів (Ме=8), ніж у волонтерів-юристів (Ме=3); 

2) дисфорична активність назовні на негативні стимули (p<0,01): 

більше виражена у юристів (Ме=5),ніж у волонтерів-юристів (Ме=1); 

3) дисфорична активність назовні на амбівалентні стимули (p<0,01): 

більш виражена у юристів (Ме=3), ніж у волонтерів-юристів (Ме=1); 

4) дисфорична активність назовні на позитивні стимули (p<0,01): 

більш виражена у юристів (Ме=1), ніж у волонтерів-юристів (Ме=0); 

5) пасивне реагування на позитивні стимули (p<0,01): більш виражена 

у юристів (Ме=0, M=0,95),ніж у волонтерів- юристів (Ме=3, M=0,36). 

Отже, у волонтерів-юристів більш вираженим тип емоційних реакцій - 

ейфорична активність назовні (зокрема, на негативні, амбівалентні і позитивні 

стимули). Натомість юристам більше притаманні типи емоційної реакції - 

дисфорична активність назовні (зокрема, на негативні, амбівалентні і позитивні 

стимули), рефрактерна активність всередину на амбівалентні стимули і пасивне 

реагування на позитивні стимули. 

Проаналізуємо відмінності в емоційно-вольових характеристиках групи 

представників нефахової діяльності, які залучені і не залучені до волонтерської 

діяльності (надалі вживається у тексті як «волонтери» і «неволонтери») (табл. 

3.28). 
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Таблиця 3. 28 

Значуща різниця середніх для показників типів емоційного 

реагування за t-критерієм у представників нефахової діяльності, 

залучених/не залучених до волонтерської діяльності 

Параметр Показники 

критерію 

Левіна 

Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Ейфорична активність назовні на негативні стимули 1,277 ,262 ,001 

Ейфорична активність назовні на амбівалентні стимули ,145 ,705 ,001 

Ейфорична активність назовні на позитивні стимули ,021 ,885 ,046 

Всього ейфорична активність назовні  ,000 ,994 ,001 

Рефрактерна активність всередину на негативні стимули ,037 ,848 ,358 

Рефрактерна активність всередину на амбівалентні 

стимули 

,022 ,883 ,015 

Рефрактерна активність всередину на позитивні стимули 3,257 ,076 ,620 

Всього рефрактерна активність всередину  ,941 ,335 ,072 

Дисфорична активність назовні на негативні стимули 2,261 ,137 ,001 

Дисфорична активність назовні на амбівалентні стимули ,427 ,516 ,000 

Дисфорична активність назовні на позитивні стимули 4,508 ,037 ,005 

Всього дисфорична активність назовні  ,932 ,338 ,000 

Пасивне реагування на негативні стимули 1,852 ,178 ,029 

Пасивне реагування на амбівалентні стимули ,545 ,463 ,521 

Пасивне реагування на позитивні стимули 6,995 ,010 ,129 

Всього пасивне реагування 4,937 ,030 ,188 

За результатами критерію Левіна і показників t-критерію Стьюдента, 

були виявлені наступні статистично достовірні відмінності між 

досліджуваними групами, зокрема, за такими видами емоційних реакцій: 

1) ейфорична  активність назовні (p<0,01): більше виражена у 

волонтерів (M=23,23), ніж у неволонтерів (M=17,54); 

2) ейфорична  активність назовні на негативні стимули  (p<0,01): 

більше виражена у волонтерів (M=6,2), ніж у неволонтерів (M=4,11); 

3) ейфорична  активність назовні на амбівалентні стимули (p<0,01): 

більше виражена у волонтерів (M=7,2), ніж у неволонтерів (M=4,71); 

4) ейфорична  активність назовні на позитивні стимули (p<0,05): 

більше виражена у волонтерів (M=9,83), ніж у неволонтерів (M=8,66); 

5) рефрактерна активність всередину на негативні стимули (p<0,05): 

більше виражена у неволонтерів (M=3,69), ніж у волонтерів (M=3,29); 



136 

 

6) дисфорична активність назовні на негативні стимули (p<0,01): 

більше виражена у неволонтерів (M=4,66), ніж у волонтерів (M=2,23); 

7) дисфорична активність назовні на амбівалентні стимули (p<0,01): 

більше виражена у неволонтерів (M=2,91), ніж у волонтерів (M=1,23); 

8) дисфорична активність назовні (p<0,01): більше виражена у 

неволонтерів (M=8,77), ніж у волонтерів (M=4,06); 

9) пасивне  реагування на негативні стимули (p<0,05): більше 

виражена у волонтерів  (M=1,23), ніж у волонтерів (M=0,6). 

Для шкал, у яких дисперсії розрізняються статистично достовірно, згідно 

результатів тесту Левіна, доцільно застосувати непараметричний критерій для 

порівняння двох груп U-Манна-Уітні. Результати показали (див. табл. 3.29), що 

представники порівнюваних груп статистично достовірно розрізняються за 

діагностичним параметром - дисфорична активність назовні на позитивні 

стимули (p<0,01). Даний тип емоційної реакції більше виражений у 

неволонтерів (Ме=1) порівняно з волонтерами (Ме=0). 

Таблиця 3. 29 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для показників типів 

емоційного реагування для представників нефахової діяльності, 

залучених/не залучених до волонтерської діяльності 

Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

Дисфорична активність назовні на 

позитивні стимули 

394,5 -2,723 ,006 

Пасивне реагування на позитивні 

стимули 

510 -1,732 ,083 

Всього пасивне реагування 549 -,770 ,442 

Отже, волонтерам, які займаються нефаховою діяльністю, більш 

притаманний тип емоційного реагування - ейфорична активність назовні (на 

негативні, амбівалентні і позитивні стимули) і пасивне реагування на негативні 

стимули. У осіб, які не залучені до волонтерської діяльності і які займаються 

нефаховою діяльністю, переважає рефрактерна активність всередину на 
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негативні стимули і дисфорична активність назовні на негативні і амбівалентні 

стимули. 

Проаналізуємо результати t-критерій Стьюдента для встановлення 

відмінностей у мотиваційних орієнтаціях психологів, які залучені/незалучені до 

волонтерської діяльності (табл. 3.30). 

Таблиця 3.30 

Значуща різниця середніх для показників мотиваційних орієнтацій за 

t-критерієм у психологів, залучених і не залучених до волонтерської 

діяльності 

Параметр Показники критерію Левіна Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Орієнтація на процес 3,261 ,075 ,009 

Орієнтація на результат ,007 ,935 ,006 

Орієнтація на альтруїзм ,503 ,481 ,000 

Орієнтація на егоїзм 1,485 ,227 ,000 

Орієнтація на працю 1,722 ,194 ,019 

Орієнтація на гроші 45,925 ,000 ,000 

Орієнтація на свободу 3,546 ,064 ,357 

Орієнтація на владу 11,943 ,001 ,000 

Результати вказують на наявність статистично достовірних відмінностей 

за досліджуваними показниками: 

1) орієнтація на процес (p<0,01): волонтери більшою мірою 

орієнтовані у своїй діяльності на процес (М=6,03), ніж неволонтери (М=5,26); 

2) орієнтація на результат (p<0,01): неволонтери більшою мірою 

орієнтовані на результат (М=7,51), ніж волонтери (М=6,39); 

3) орієнтація на альтруїзм (p<0,01): волонтери набагато більше 

орієнтовані на альтруїзм (М=7,92), ніж неволонтери (М=1,66); 

4) орієнтація на егоїзм (p<0,01): неволонтери набагато більше 

керуються егоїстичними мотивами у своїй діяльності (М=7,51), ніж волонтери 

(М=3,45); 

5) орієнтація на працю (p<0,05): волонтери більш орієнтовані на 

працю (М=6,39), ніж неволонтери (М=5,43). 
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Волонтери-психологи і неволонтери-психологи не мають значимих 

відмінностей за показниками мотиваційної орієнтації на свободу. 

Для шкал, у яких дисперсії розрізняються статистично достовірно, згідно 

результатів тесту Левіна, доцільно застосувати непараметричний критерій для 

порівняння двох груп U-Манна-Уїтні (табл. 3.31). 

Таблиця 3. 31 

Значимість тесту критерію U-Манна-Уїтні для параметрів 

мотиваційних орієнтацій психологів, залучених і не залучених до 

волонтерської діяльності 

Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

Орієнтація на гроші 232 -4,904 ,000 

Орієнтація на владу 272 -4,367 ,000 

Результати показали , що представники порівнюваних груп статистично 

достовірно розрізняються за діагностичними параметрами: 

1) орієнтація на гроші (p<0,01): неволонтери більше орієнтовані на 

гроші (Ме=5), ніж неволонтери (Ме=2); 

2) орієнтація на владу (p<0,01): неволонтери в більшій мірі орієнтовані 

на владу (Ме=7), ніж волонтери (Ме=3). 

Отже, психологи, які залучені і не залучені до волонтерської діяльності, 

мають ряд відмінностей у мотиваційному профілі діяльності, а саме: волонтери 

більш орієнтовані на процес, альтруїзм і працю. Натомість неволонтери 

більшою мірою орієнтовані на результат, егоїзм, гроші і владу. Проте спільним 

є те, що волонтери і неволонтери однаковою мірою орієнтовані на свободу. 

Проаналізуємо результати за t-критерієм Стьюдента для встановлення 

відмінностей у мотиваційних орієнтаціях юристів залежно від участі у 

волонтерській діяльності (табл. 3.32).  
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Таблиця 3. 32 

Значуща різниця середніх для показників мотиваційних орієнтацій за 

t-критерієм у юристів, залучених і не залучених до волонтерської 

діяльності 

Параметр Показники критерію Левіна Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Орієнтація на процес 8,221 ,005 ,004 

Орієнтація на результат 12,107 ,001 ,021 

Орієнтація на альтруїзм ,495 ,484 ,000 

Орієнтація на егоїзм 6,009 ,016 ,000 

Орієнтація на працю 21,009 ,000 ,000 

Орієнтація на гроші 23,507 ,000 ,000 

Орієнтація на свободу ,140 ,709 ,032 

Орієнтація на владу 5,599 ,020 ,000 

Результати вказують на наявність статистично достовірних відмінностей 

за діагностичними показниками: 

1) орієнтація на альтруїзм (p<0,01): волонтери-юристи значно більше 

орієнтовані на альтруїзм (M=7,91), ніж юристи (M=1,71); 

2) орієнтація на свободу (p<0,01): волонтери більшою мірою 

орієнтовані на свободу (M=7,26), ніж юристи (M=6,37). 

Для шкал, у яких дисперсії розрізняються статистично достовірно, згідно 

результатів тесту Левіна, доцільно застосувати непараметричний критерій для 

порівняння двох груп U-Манна-Уїтні (табл. 3.33).  

Таблиця 3.33 

Значущість тесту критерію U-Манна-Уїтні для досліджуваних 

показників мотиваційних орієнтацій юристів, залучених і не залучених до 

волонтерської діяльності 

Параметри U-критерій 

Манна-Уїтні 

Z Значущість 

Sig (2-tailed) 

Орієнтація на гроші 126 -7,122 ,000 

Орієнтація на владу 314,5 -5,462 ,000 

Орієнтація на процес 632,5 -2,830 ,005 

Орієнтація на результат 591,5 -3,185 ,001 

Орієнтація на егоїзм 58,5 -7,627 ,000 

Орієнтація на працю 321 -5,445 ,000 
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Результати показали, що представники порівнюваних груп статистично 

достовірно розрізняються за досліджуваними показниками: 

1) орієнтація на процес (p<0,01): волонтери-юристи більшою мірою 

орієнтовані у своїй діяльності на процес (Ме=6), ніж юристи (Ме=4); 

2) орієнтація на результат (p<0,01): юристи більшою мірою 

орієнтовані на результат (Ме=9), ніж волонтери-юристи (Ме=7); 

3) орієнтація на егоїзм (p<0,01): юристи набагато більше керуються 

егоїстичними мотивами у своїй діяльності (Ме=9), ніж волонтери-юристи 

(Ме=2); 

4) орієнтація на працю (p<0,01): волонтери-юристи більш орієнтовані 

на працю (Ме=7), ніж юристи (Ме=4); 

5) орієнтація на гроші (p<0,01): волонтери-юристи більше орієнтовані 

на гроші (Ме=7), ніж юристи (Ме=2); 

6) орієнтація на владу (p<0,01): юристи більшою мірою орієнтовані на 

владу (Ме=8), ніж волонтери-юристи (Ме=3). 

Таким чином, юристи, які включені до волонтерської діяльності і не 

включені до неї, відрізняються за всіма типами мотиваційних орієнтацій, а саме 

волонтери більше орієнтовані на процес, альтруїзм, працю і свободу. Натомість 

юристи більшою мірою орієнтовані на результат, егоїзм, гроші і владу. 

Проаналізуємо відмінності в мотиваційних орієнтаціях групи волонтерів, 

які займаються нефаховою діяльністю, і осіб, які не залучені до волонтерської 

діяльності і займаються нефаховою діяльністю. За результатами критерію 

Левіна і показників t-критерію Стьюдента, були виявлені наступні статистично 

достовірні відмінності між досліджуваними групами, зокрема, за такими 

мотиваційними орієнтаціями: 

1) орієнтація на альтруїзм (p<0,01): волонтери значно  більше 

орієнтовані на альтруїзм (M=7,77), ніж неволонтери (M=1,63); 

2) орієнтація на егоїзм (p<0,01): неволонтери набагато більше 

керуються егоїстичними мотивами у своїй діяльності (М=8,09), ніж волонтери 

(М=3,29); 
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3) орієнтація на працю (p<0,01): волонтери більш орієнтовані на 

працю (М=6,03), ніж неволонтери (М=3,89); 

4) орієнтація на свободу (p<0,01): волонтери більшою мірою 

орієнтовані на свободу (M=7,51), ніж неволонтери (M=6,09); 

5) орієнтація на владу (p<0,01): неволонтери більшою мірою 

орієнтовані на владу (М=6,66), ніж волонтери (М=3,54). 

Порівнювані групи достовірно не відрізняються за показниками 

мотиваційних орієнтацій на процес і результат. 

Для шкали “орієнтація на гроші” дисперсії розрізняються статистично 

достовірно, згідно результатів тесту Левіна, тому доцільно застосувати 

непараметричний критерій для порівняння двох груп U-Манна-Уїтні. 

Результати показали, що представники порівнюваних груп статистично 

достовірно розрізняються за показником орієнтація на гроші (p<0,01): 

неволонтери більше орієнтовані на гроші (Ме=8), ніж неволонтери (Ме=3). 

Отже, волонтери, які займаються нефаховою діяльністю, і особи, які не 

залучені до волонтерської діяльності і займаються нефаховою діяльністю, 

мають ряд відмінностей у мотиваційному профілі, а саме: волонтери більш 

орієнтовані на альтруїзм, працю і свободу, а неволонтери - на егоїзм, гроші і 

владу. Проте волонтери і неволонтери однаковою мірою орієнтовані на процес і 

результат діяльності. 

 

3.2.2. Індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості 

волонтерів-психологів, волонтерів-юристів і волонтерів, які займаються 

непрофесійною діяльністю 

Проаналізуємо індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості 

волонтерів залежно від критерію професії, а саме порівняємо групи волонтерів-

психологів та волонтерів-юристів за діагностичними показниками. На основі 

критерію Колмогорова-Смірнова, критерію Левіна приймаємо до уваги 

показники t-критерію Стьюдента, на основі яких можемо стверджувати про 
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наявні статистично достовірні відмінності за наступними показниками 

(детальніше у табл. 3.34, 3.35): 

Таблиця 3. 34 

Значуща різниця середніх для показників особистісних якостей, типів 

емоційного реагування і мотиваційних орієнтацій за t-критерієм у 

психологів і юристів, включених до волонтерської діяльності 

Параметр Показники критерію Левіна Показники  

t-критерією 

F Sig Sig (2-tailed) 

Орієнтація на процес 1,184 ,280 ,038 

ІІІ-Імпульсивність - 

самоконтроль 

,057 ,552 ,003 

ІІІ-безпечність - завбачливість ,170 ,681 ,005 

ІV-Емоційна стійкість - 

нестійкість 

1,211 ,274 ,042 

Волонтери-психологи мають достовірну відмінність порівняно із 

волонтерами-юристами (p<0,05) щодо мотиваційної орієнтації на процес. У 

волонтерів-психологів більше виражена процесуальна спрямованість їхньої 

діяльності, однак різниця у середніх показниках щодо кількісного вираженості 

вказаної мотиваційної орієнтації на користь волонтерів-психологів скаладє 0,56 

бали. Обидва показники приймають середні значення і виявленою відмінністю 

в інтерпретаційному аспекті можна знехтувати. 

Таблиця 3. 35 

Середні значення показників у психологів і юристів, включених 

до волонтерської діяльності 

 

Параметри методики 

Психологи, залучені 

до волонтерської 

діяльності 

Юристи, залучені до 

волонтерської 

діяльності 

Середнє 

(М) 

Стандартне 

відхилення 

Середнє 

(М) 

Стандартне 

відхилення 

Орієнтація на процес 6,03 1,34 5,47 1,10 

ІІІ-Імпульсивність - самоконтроль 56,03 10,51 62,85 10,13 

ІІІ-безпечність - завбачливість 10,34 2,81 12,15 2,93 

ІV-Емоційна стійкість - нестійкість 39,21 16,24 32,32 14,89 

Волонтери-юристи статистично відрізняються за виразністю полюсу 

самоконтролю порівняно із волонтерами-психологами (p<0,05) і мають дещо 
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вищий його показник, однак показники самоконтролю високі і виявленою 

відмінністю в інтерпретаційному аспекті можна знехтувати. 

Волонтери-психологи мають статистичну відмінність порівняно із 

волонтерами-юристами за показником завбачливості (p<0,05). Однак даний 

показник середнього має більші значення для волонтерів-юристів з різницею у 

1,81 бали, що не вносить суттєвої відмінності в інтерпретаційному аспекті 

вираженості ознаки. 

Волонтери-психологи статистично відрізняються від волонтерів-юристів 

(p<0,05) за вираженістю емоційної стійкості. Волонтери-юристи більшою 

мірою емоційно стійкі на фоні низьких показників, що вказують на полюс 

емоційної стійкості діагностичного параметру, проте різниця у середніх 

значеннях стосовно розмаху інтегрального показника не є суттєвою в 

інтерпретаційному аспекті. 

Таким чином, аналіз індивідуально-психологічних та мотиваційних 

особливостей суб'єктів волонтерської діяльності за фактором належності до 

професії дав змогу констатувати про відсутність відмінностей. Отже, підгрупи 

вибірки, що поділялась за критерієм професії дозволяє об'єднати ці групи для 

подальшого емпіричного дослідження. 

 

3.2.3. Чинники діяльності волонтера 

Для визначення системних якостей волонтерів і осіб, які не включені до 

волонтерської діяльності, застосуємо факторний аналіз. Системні якості 

виступають сполученнями односпрямованих проявів особистості і включають у 

себе базальні якості. Системність якостей розуміється через різноманітний 

спектр проявів особистості.  

Проаналізуємо отримані результати для групи волонтерів. Проаналізуємо 

якість отриманої факторної моделі і доцільність його проведення. Доцільність 

проведення факторного аналізу оцінюється за двома показниками - критерієм 

адекватності вибірки КМО та критерієм сферичності Бартлетта (результати 

наведені у таблиці 3.35). 
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Таблиця 3.35 

Міра адекватності факторного аналізу (волонтери) 

Міра вибіркової адекватності  

Кайзера-Майєра-Олкіна 

,515 

Критерій сферичності 

Бартлетта 

Приблизний хі-квадрат 1705,492 

Ступінь свободи 136 

Значимість (sig) ,000 

Критерій КМО перевіряє гіпотезу про доцільність і адекватність вибірки 

для побудови факторної моделі, в даному випадку він приймає значення 0,515, 

яке лежить в межах норми (від 0,5 до 0,8), але має близькі до граничних 

показників, тоюто якість моделі задовільна. Отже, дані підходять для 

проведення аналізу. 

Показник статистичної значущості критерію Бартлетта p<0,001. 

Відхиляємо нульову гіпотезу про відсутність зв’язку між змінними, приймаємо 

гіпотезу Н1. Тобто матриця кореляцій не діагональна, і взаємозв'язки між 

змінними наявні, а отже, проведення факторного аналізу в даному випадку є 

доцільним. За результатами, наведеними у таблиці 3.36, видно, що із наших 17 

змінних виділилось 5 факторів (відбираємо за показниками вихідних власне 

значень в колонці Total ті значення, які більше 1). Перший фактор пояснює 

22,9% загальної дисперсії. Кумулятивне значення більше 60% і складає 68,9% 

(тобто виділені 5 факторів пояснюють 68,9% загальної дисперсії, що є хорошим 

показником). 

Таблиця 3.35 

Повна пояснювальна дисперсія факторного аналізу (волонтери) 

Компо-

нента 

Початкові власні значення Суми квадратів навантажень 

обертання 

Всього % 

дисперсії 

Кумулятивний 

% 

Всього % 

дисперсії 

Кумулятивний 

% 

1 4,038 23,755 23,755 3,164 18,611 18,611 

2 2,993 17,605 41,360 2,510 14,767 33,378 

3 2,071 12,182 53,542 2,379 13,996 47,374 

4 1,466 8,626 62,168 2,115 12,439 59,814 

5 1,153 6,782 68,950 1,553 9,136 68,950 

Графік власних значень відображає показники з попередньої таблиці. За 

допомогою даного графіку підтверджуємо кількість виділених нами факторів. 
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Як бачимо, пологий спад лінії відображено вже на 6-й відмітці, тому брати до 

уваги всі фактори, що слідують після 5-го, недоцільно. 

 

Графік нормалізованого простого стресу 

 

Рис. 3.3. Результати розсипу власних значень факторів (волонтери) 

Проаналізуємо якість кожної змінної, яка буде входити у модель (див. 

табл. 3.36). Першопочатково змінні входить із одиничною дисперсією, але 

втрачає відсоток дисперсії при входженні у модель. Загалом від 60 до 87% 

дисперсії у моделі пояснюється. Але змінна “мотиваційна орієнтація на гроші” 

хоч і проходить встановлене нами попередньо порогове значення 0,2, але 

привносить у модель значно менше, ніж решта змінних. Найбільше привносять 

у модель змінні - мотиваційна орієнтація на альтруїзм, владу, ейфорична 

активність назовні, інтроверсія-екстраверсія. 

Таблиця 3.36 

Показники спільності змінних (волонтери) 

Змінні Відсотки дисперсії при входженні у 

модель 

Орієнтація на процес ,482 
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Орієнтація на результат ,721 

Орієнтація на альтруїзм ,806 

Орієнтація на егоїзм ,691 

Орієнтація на працю ,676 

Орієнтація на гроші ,373 

Орієнтація на свободу ,656 

Орієнтація на владу ,808 

Всього ейфорична активність назовні ,873 

Всього рефрактерна активність всередину ,676 

Всього дисфорична активність назовні ,762 

Всього пасивне реагування ,697 

Інтроверсія-екстраверсія ,805 

Відособленість-прив’язаність ,666 

Імпульсивність-самоконтроль ,780 

Емоційна стійкість-нестійкість ,717 

Практичність-експресивність ,533 

Було обрано метод обертання Варимакс. Обертання зупинилось на 8 

спробі. Проінтерпретуємо зміст факторів. За показниками факторних 

навантажень наші змінні (якості) розподілилися за факторами у порядку 

зменшення навантажень наступним чином (зведені дані відображені у таблиці 

3.37). 

Таблиця 3.37 

Факторна структура системних якостей волонтера 

Фактор І (23%) Фактор ІІ 

(17%) 

Фактор ІІІ 

(12%) 

Фактор IV (8%) Фактор V (6%) 

«Оптимізм/ 

відкритість» 

«Егоцентрична 

мотивація» 

«Домінування/ 

керування» 

«Наполегливість 

у роботі» 

«Емоційна 

включеність» 

-ейфорична 

активність 

назовні (0,899), 

-рефрактерна 

активність 

всередину  

(-0,726), 

 -дисфорична 

активність 

назовні (-0,677), 

- практичність-

експресивність 

(0,690),  

-емоційна 

стійкість-

нестійкість 

-орієнтація на 

альтруїзм  

(-0,816),  

-орієнтація на 

егоїзм (0,810), 

- орієнтація на 

гроші (-0,546) 

-орієнтація на 

владу (0,800), 

- орієнтація на 

свободу (0,653),  

-відособленість-

прив’язаність 

 (-0,582), 

- орієнтація на 

процес (-0,440) 

-орієнтація на 

результат (0,763), 

- орієнтація на 

працю (0,750),  

-імпульсивність-

самоконтроль 

(0,728) 

-пасивне 

реагування  

(-0,814) 
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 (-0,602), 

 -інтроверсія-

екстраверсія 

(0,515) 

Перший фактор1F (оптимізм/відкритість): ейфорична активність назовні 

(0,899), рефрактерна активність всередину (-0,726), дисфорична активність 

назовні (-0,677), практичність-експресивність (0,690), емоційна стійкість-

нестійкість (-0,602), інтроверсія-екстраверсія (0,515). 

Даний фактор об'єднує характеристики людей, які є оптимістичними, 

здатні у всьому знайти позитивні сторони, які здатні незалежно від характеру 

емоціогенних впливів перетворювати їхній вплив на позитивну енергію, яка 

проявляється у позитивних психічних станах, поведінці і спрямовуються 

назовні - на оточуючих людей чи на справу. Таким людям невластиві емоційні 

реакції у вигляді застрягання чи бурхливого негативного реагування. Їм 

властива емоційна стійкість і висока здатність протистояти негативним 

впливам середовища, при цьому зберігаючи ефективність своєї діяльності. 

Тобто загалом, такі люди позитивно і легко ставляться до обставин, у які 

потрапляють, вони легко захоплюються ідеями, які потім втілюють у життя, 

сповідують високі цінності і притримуються моральних норм. вони відкриті до 

спілкування, орієнтовані на взаємодію з іншими людьми, активно включаються 

у колективну справу і всією душею втілюють ідеї, які у ній закладені. 

Другий фактор 2F (егоцентрична мотивація): орієнтація на альтруїзм (-

0,816), орієнтація на егоїзм (0,810), орієнтація на гроші (-0,546). 

Другий фактор об'єднав мотиваційні орієнтації, які розташовані на полюсі 

егоїзму, у поєднанні з монетарною мотивацією. Тобто загалом, особистість, що 

керується такими мотиваціями, характеризується як така, що у всьому 

переслідує власні інтереси і матеріальну вигоду.  

Третій фактор 3F (домінування/керування): орієнтація на владу (0,800), 

орієнтація на свободу (0,653), відособленість-прив’язаність (-0,582), орієнтація 

на процес (-0,440). 
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Мотиваційна орієнтація на владу має найбільше факторне навантаження 

по даному фактору. Прагнення контролю і бажання впливати на інших, у 

поєднанні із відстоюванням власної незалежності і свободи, неприйняттям 

будь-яких обмежень, відособленістю від інших характеризує ці якості як 

прагнення домінанувати. Цей фактор пояснюється також за допомогою 

зворотної орієнтації на процес. Тобто для такої людини не так важливо 

отримувати задоволення від процесу діяльності, як спрямованість на кінцевий 

результат, мету. Такі поєднання характеристик можуть бути властиві людям із 

розвиненими лідерськими, організаторськими  якостями. 

Четвертий фактор 4F (наполегливість у роботі): орієнтація на результат 

(0,763), орієнтація на працю (0,750), імпульсивність-самоконтроль (0,728). 

До четвертого фактору увійшли мотиваційні орієнтації, які притаманні 

наполегливим сумлінним і відповідальним працівникам, які орієнтовані на 

результат діяльності і які розглядають працю як цінність, яким важливе 

усвідомлення, що вони не результати їхньої праці суспільно важливі, 

схвалювані й відповідають актуальним запитам суспільства. Крім того, таким 

людям пританний високий самоконтроль і розвиненість вольових якостей. 

Тобто вони мотивовані у своїй діяльності кінцевою метою, вони готові 

приділити своїй роботі максимум власного часу і зусиль, бо вони 

усвідомлюють важливість своєї праці.  

Пятий фактор 5F (емоційна включеність): пасивне реагування (-0,814). 

П'ятий фактор представлений оберненою характеристикою емоційного 

реагування, яка полягає у схильності реагувати спокійно, виважено, не надаючи 

особливого значення емоціогенним впливам. Тобто ця якість береться до уваги 

з оберненим знаком, а саме може бути охарактеризована як емоційна 

включеність у те, що відбувається навколо, переймання тим, що відбувається, 

певна емоційна сприйнятливість. Щодо волонтерів ця якість може бути 

пояснена тим, що емпатійність, співпереживання, емоційна сприйнятливість до 

потреб тих, кому потрібна допомога, схиляє людей на користь волонтерства. 
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Людині, яка чутлива до страждань інших, якій не байдуже до долі людей, 

властиво допомагати іншим. 

Таким чином, із множини змінних були виділені фактори для кращої 

інтерпретації масиву даних і виділення системних якостей для групи 

волонтерів. Після проведення статистичних процедур, були виділені 5 факторів, 

які репрезентують системні якості, а саме: оптимізм/відкритість, егоїстична 

мотивація, домінування/керування, наполегливість у роботі й емоційна 

включеність. Ці фактори виступають системними якостями волонтерів. 

Проаналізуємо отримані результати факторного аналізу для групи осіб, 

які не включені до волонтерської діяльності (неволонтери). 

Перевіряємо доцільність проведення факторного аналізу (див. табл. 3.38) 

за двома показниками: критерієм адекватності вибірки КМО та критерієм 

сферичності Бартлетта. Критерій КМО приймає значення 0,755, яке лежить в 

межах норми (від 0.5 до 0,8). Отже, дані підходять для проведення аналізу. 

Таблиця 3.38 

Міра адекватності факторного аналізу (особи, не включені до 

волонтерської діяльності) 

Міра вибіркової адекватності  

Кайзера-Майєра-Олкіна 

,755 

Критерій сферичності 

Бартлетта 

Приблизний хі-квадрат 1992,806 

Ступінь свободи 210 

Значимість (sig) ,000 

Показник статистичної значущості критерію Бартлетта p<0,05. 

Відхиляємо нульову гіпотезу про відсутність зв’язку між змінними, приймаємо 

гіпотезу Н1. Отже, проведення факторного аналізу в даному випадку є 

доцільним. 

За результатами, наведеними в таблиці 3.39, видно, що виділилось 6 

факторів (відбираємо за показниками вихідних власне значень в колонці Total ті 

значення, які більше 1). Крім того, перший фактор пояснює 32% загальної 

дисперсії. Кумулятивне значення більше 60% і складає 79,6% (тобто виділені 6 

факторів пояснюють 79,6% загальної дисперсії, що є хорошим показником). 

Таблиця 3.39 
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Повна пояснювальна дисперсія факторного аналізу (особи, не 

включені до волонтерської діяльності) 

Компо-

нента 

Початкові власні значення Суми квадратів навантажень 

обертання 

Всього % 

дисперсії 

Кумулятивний 

% 

Всього % 

дисперсії 

Кумулятивний 

% 

1 6,737 32,079 32,079 3,744 17,828 17,828 

2 3,896 18,555 50,633 50,633 15,339 33,167 

3 2,381 11,337 61,970 61,970 15,208 48,375 

4 1,414 6,731 68,701 68,701 14,676 63,052 

5 1,230 5,855 74,556 74,556 9,901 72,952 

6 1,067 5,083 79,639 79,639 6,687 79,639 

Графік власних значень відображає показники з попередньої таблиці. За 

допомогою даного графіку підтверджуємо кількість виділених нами факторів. 

Як бачимо, пологий спад лінії відображено вже на 7-й відмітці, тому брати до 

уваги всі фактори, що слідують після 6-го, недоцільно. 

Графік нормалізованого простого стресу 
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Рис. 3.4. Результати розсипу власних значень факторів (особи, не включені до 

волонтерської діяльності) 

Нами був обраний метод обертання Варимакс. Обертання зупинилось на 

10 спробі. Проінтерпретуємо зміст факторів. За показниками факторних 

навантажень наші змінні (якості) розподілилися за факторами наступним чином 

(див. таблицю 3.40): 

Таблиця 3.40 

Факторна структура системних якостей осіб, не включених до 

волонтерської діяльності 

Фактор І 

(32%) 

Фактор ІІ 

(18%) 

Фактор ІІІ 

(11%) 

Фактор IV 

(6%) 

Фактор V 

(5%) 

Фактор VІ 

(5%) 

«Оптимізм» «Орієнтація 

на 

продуктивну 

роботу» 

«Відреагуван

ня емоцій» 

«Включеність 

у стосунки з 

іншими» 

«Корислив

ість» 

«Екстраве

рсія» 

-ейфорична 

активність 

назовні на 

негативні 

стимули 

(0,654), 

 -дисфорична 

активність 

назовні на 

негативні 

стимули 

 (-0,874), 

-дисфорична 

активність 

назовні  

(-0,900) 

-орієнтація на 

працю (0,734),  

-

імпульсивність

-самоконтроль 

(0,852), 

- практичність-

експресивність 

(0,535) 

-ефективність 

діяльності 

(0,838) 

-ейфорична 

активність 

назовні на 

позит. 

стимули 

(0,765), 

- ейфорична 

активність 

назовні 

(0,754),  

-рефрактерна 

активність 

всередину 

 (-0,886), 

 

-орієнтація на 

процес (0,811), 

- орієнтація на 

результат  

(-0,616),  

-орієнтація на 

альтруїзм 

(0,740) 

- відособле-

ність-прив’яза-

ність (0,648),  

-емоційна 

стійкість - 

емоційна 

нестійкість 

(0,588) 

-орієнтація 

на егоїзм 

(0,569),  

-орієнтація 

на гроші 

(0,743),  

-орієнтація 

на свободу 

 (-0,664) 

-пасивне 

реагування 

(-0,929),  

-інтровер-

сія- екстра-

версія  

(0,622) 

Перший фактор 1F (оптимізм): ейфорична активність назовні на негативні 

стимули (0,654), дисфорична активність назовні на негативні стимули (-0,874), 

дисфорична активності назовні (-0,900). 

Другий фактор 2F (орієнтація на продуктивну роботу): орієнтація на 

працю (0,734). імпульсивність-самоконтроль (0,852), практичність-

експресивність (0,535), ефективність діяльності (0,838). 
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Третій фактор 3F (відреагування емоцій): ейфорична активність назовні 

на позитивні стимули (0,765), ейфоричної активності назовні (0,754), 

рефрактерна активність всередину (-0,886). 

Четвертий фактор 4F (включеність у стосунки з іншими): орієнтація на 

процес (0,811), орієнтація на результат (-0,616), орієнтація на альтруїзм (0,740), 

відособленість-прив’язаність (0,648), емоційна стійкість - емоційна нестійкість 

(0,588). 

Пятий фактор 5F (корисливість): орієнтація на егоїзм (0,569), орієнтація 

на гроші (0,743), орієнтація на свободу (-0,664). 

Шостий фактор 6F (екстраверсія): пасивне реагування (-0,929), 

інтроверсія - екстраверсія (0,622). 

Таким чином, із множини змінних були виділені фактори для визначення 

системних якостей осіб, які не включені у волонтерську діяльність. Після 

проведення статистичних процедур, були встановлені 6 факторів, а саме: 

оптимізм, орієнтація на продуктивну роботу, відреагування емоцій, 

включеність у стосунки з іншими, корисливість, екстраверсія. Для осіб, які не 

включені до волонтерської діяльності, системними якостями виступає 

оптимізм – властивість, яка у даному випадку у відповідь на несприятливі 

впливи зовнішнього світу переживати позитивні психічні стани і 

демонструвати позитивну поведінку. Характерною системною якістю також є 

орієнтація на продуктивну роботу, що проявляється через інтерес до справи, 

якою вони займаються, самоконтролем, розвинутими вольовими якостями, 

добросовісністю, відповідальністю,  допиливість, високу результативність 

роботи. Також характерним для цієї групи досліджуваних є відреагування 

емоцій. 

 

3.2.4. Взаємозв'язки індивідуально-психологічних і мотиваційних 

характеристик суб'єктів волонтерської діяльності 
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Проаналізуємо виявлені кореляційні зв'язки між діагностичними 

параметрами для групи волонтерів. До уваги не бралися зв'язки всередині однієї 

методики. Були встановлені наступні кореляції: 

1) прямий сильний зв'язок між ейфоричною активністю назовні на 

позитивні стимули та шкалою “інтроверсія-екстраверсія” (r=0,582, p<0,01), 

субшкалою “замкнутість-товариськість” (r=0,557, p<0,01), “уникнення вражень-

пошук вражень” (r=0,548, p<0,01) та “ригідність-пластичність” (r=0,569, 

p<0,01).  Чим більш вираженою є екстраверсія і властивість реагувати на 

позитивні зовнішні стимули переживанням позитивних психічних станів і 

діями, спрямованими на оточуючих, тим більш товариською є людина і прагне 

дізнатися щось нове і отримати нові враження, швидко пристосовується до 

нових обставин. 

2) зв'язок середньої сили між субшкалою “замкнутість-товариськість” 

і сумарним показником “ейфорична активність назовні” (r=0,522, p<0,01), 

“рефрактерна активність всередину на позитивні стимули” (r=-0,508, p<0,01) і 

сумарним показником “рефрактерна активність всередину” (r=-0,516, p<0,01). 

Чим більш людина товариська, тим частіше у неї можна спостерігати емоційні 

реакції у вигляді дій, спрямованих на оточуючих або стан, коли після 

збудження настає процес гальмування і поведінка може зациклюватись. 

3) середньої сили зворотна позитивна кореляція між субшкалою 

“підлеглість-домінування” і “рефрактерна активність всередину на негативні 

стимули” (r=-0,505, p<0,01). Цей зв'язок свідчить про те, що чим більш людина 

проявляє підлеглість і підпорядкованість, то частіше їй притаманні емоційні 

реакції  гальмування після збудження, замикання психічної енергії у 

внутрішньому контурі, зациклювання. 

Аналіз виявлених взаємозв’язків вказує на те, що для групи волонтерів 

тип емоційної реакції “ейфорична активність назовні на позитивні стимули” і 

полярна шкала “замкнутість-товариськість” є ключовими моментами кореляцій, 

на яких замикається найбільша кількість взаємозв’язків.  
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Кореляційна плеяда для групи осіб, які не займаються волонтерською 

діяльністю, складається з наступних взаємозв'язків: 

1)  сильні прямі кореляції між загальним показником “ейфорична 

активність назовні” та шкалами “інтроверсія-екстраверсія” (r=0,540, p<0,01), 

“замкнутість-товариськість” (r=0,668, p<0,01), “практичність-

експресивність”(r=0,601, p<0,01), “ригідність- пластичність” (r=0,537, p<0,01) 

та зворотній негативний зв'язок із шкалою “емоційна комфортність-

депресивність” (r=-0,592, p<0,01). Дані кореляції свідчать про те, що емоційні 

реакції у вигляді переживання позитивних психічних станів, спрямованість дій 

на оточуючих, відкритість позитивних емоцій і почуттів частіше мають місце в 

разі, коли у людина частіше орієнтована на зовнішній світ, проявляє 

дружелюбність, експресивна, довіряє власним почуттям, швидко 

пристосовується до змін та частіше перебуває в емоційно комфортному стані. 

2) позитивний зв'язок середньої сили між загальним показником типу 

емоційного реагування “рефрактерна активність всередину” і шкалою 

“самодостатність-самокритика” (r=0,525, p<0,01).  Це вказує на те, що емоційна 

реакція зациклювання на власних ідеях, емоціях, думках, застрягання на 

афективних станах супроводжується схильністю до самокритичності. 

3) сильний зворотній зв'язок між загальним показником “дисфорична 

активність назовні” і шкалами “відособленість-прив’язаність” (r=-0,650, 

p<0,01), “байдужість-теплота” (r=-0,607, p<0,01) і середньої сили зі шкалами 

“суперництво-співпраця” (r=-0,551, p<0,01), “нерозуміння-розуміння” (r=-0,539, 

p<0,01), “самоповага-повага” (r=-0,592, p<0,01), “практичність-експресивність” 

(r=-0,564, p<0,01) і “реалістичність-допитливість” (r=-0,550, p<0,01). Виявлені 

кореляції вказують на те, що особи, які не включені до волонтерської діяльності 

і яким притаманна схильність відкрито демонструвати негативні переживання, 

деструктивні почуття, бажання проявляти опозиційність і протистояння, 

частіше демонструють відособленість, байдужість у взаємовідносинах з 

оточуючими, суперництво і нерозуміння позиції інших, інколи навіть неповагу, 
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прагматично і реалістично дивиться на світ, переймається матеріальним 

благополуччям, аніж ідеями. 

Отримані результати для групи осіб, які не включені у волонтерську 

діяльність, свідчать, що типи емоційних реакцій “ейфорична активність назовні 

на амбівалентні стимули”, “ейфорична активність назовні”, “дисфорична 

активність назовні” і полярна шкала “практичність-експресивність” є 

ключовими моментами кореляцій, на яких замикається найбільша кількість 

взаємозв’язків.  

Проаналізуємо результати кореляційного аналізу для групи психологів, 

які займаються волонтерською діяльністю. 

Аналіз виявлених взаємозв'язків мотиваційних орієнтацій із рештою 

показників засвідчує, що: 

1) мотиваційна орієнтація на результат значимо прямо пов'язана із 

наполегливістю (0,619), відповідальністю (0,468); 

2) мотиваційна орієнтація на альтруїзм пов'язана з дисфоричною 

активністю назовні на позитивні стимули (0,489), пасивним реагуванням на 

позитивні стимули (-0,488), пасивним реагуванням (-0,444), екстраверсією (-

0,417), пошуком уваги (-0,444), довірливістю (0,407); 

3) мотиваційна орієнтація на егоїзм пов'язана із ейфоричною 

активністю назовні на негативні стимули (-0,496), дисфоричною активністю 

назовні на позитивні стимули (-0,413), привязаністю (-0,616), теплотою (-0,412), 

довірливістю (-0,612), розумінням (-0,566), повагою інших (-0,557), 

відповідальністю (-0,466), сензитивністю (-0,412). 

4) мотиваційна орієнтація на працю пов'язана із самоконтролем 

(0,404), наполегливістю (0,552), відповідальністю (0,594). 

5) мотиваційна орієнтація на гроші пов'язана із експресивністю (0,433) 

і експресивністю (0,406). 

6) мотиваційна орієнтація на свободу пов'язана із ейфоричною 

активністю назовні на позитивні стимули (0,495), рефрактерною активністю 

всередину на негативні стимули (-0,592), рефрактерною активністю всередину 
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(-0,522), дисфоричною активністю на позитивні стимули (-0,607), екстраверсією 

(0,764), активністю (0,413), домінуванням (0,682), товариськістю (0,680), 

пошуком вражень (0,567), пошуком уаги (0,776), привязаністю (-0,466), 

співпрацею (-0,628), самоконтролем поведінки (-0,524), (емоційною нестійкістю 

(-0,551), тривожністю (-0,621), напруженістю (-0,704), самокритикою (-0,670), 

експресивністю (0,481), цікавістю (0,550), пластичністю (0,630). 

7) мотиваційна орієнтація на владу пов'язана із ейфоричною 

активністю назовні на позитивні стимули (0,490), рефрактерною активністю 

всередину на негативні стимули (-0,572), рефрактивною активністю всередину 

(-0,432), дисфоричною активністю всередину на негативні стимули (0,656), 

дисфоричною активністю всередину на позитивні стимули (-0,468), 

екстраверсією (0,738), активністю (0,417), домінуванням (0,745), товариськістю 

(0,632), пошуком вражень (0,548), пошуком уваги (0,675), привязаністю (-

0,557), співпрацею (-0,718), повагою інших (-0,562), самоконтролем поведінки 

(-0,424), тривожністю (-0,414), напруженістю (-0,394), самокритикою (-0,413), 

пластичністю (0,412). 

Результати кореляційного аналізу показали, що найбільша кількість 

кореляцій зав'язана на мотиваційних орієнтаціях на владу і на свободу. 

 

3.3. Мотиваційні та індивідуально-психологічні особливості 

волонтерів залежно від особливостей об’єктивних чинників діяльності 

Ми попередньо виявили особливості волонтерів за індивідуально-

психологічними та мотиваційними характеристиками. З метою розкриття 

особливостей волонтерів за об'єктивними чинниками використаємо таблиці 

сполучення із застосуванням критеріїв Phi та Крамера. В результаті було 

виявлено, що наявні відмінності між волонтерами за рівнем доходів 

(p<0,001).Для розкриття особливостей цих відмінностей застосуємо 

кореляційний аналіз. 

Волонтери із низьким прибутком. Проаналізуємо кореляційну плеяду 

для волонтерів із низьким рівнем прибутку. Кореляційний аналіз дозволив 
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виявити наступні статистично значимі взаємозв'язки між діагностичними 

характеристиками. 

Мотиваційна орієнтація на працю має середньої сили прямий зв'язок з 

мотиваційною орієнтацією на результат (r=0,613 при p<0,001), тобто волонтери 

із низьким рівнем доходів, маючи працю за цінність і усвідомлення важливості 

їхньої діяльності пов'язане із орієнтацією на результат, прикладені ними 

зусилля повинні мати кінцеву мету. Крім того, мотиваційна орієнтація на 

працю має середньої сили прямі кореляції із самоконтролем (r=0,563 при 

p<0,001), наполегливістю (r=0,636 при p<0,001), відповідальністю (r=0,526 при 

p<0,001) і забачливістю (r=0,600 при p<0,001). Волонтери із низьким рівнем 

доходу, яким важлива соціальна значимість власної діяльності, більш 

наполегливі у досягненні поставлених перед собою цілей, відповідально 

ставляться до виконання завдань і є завбачливими й далекоглядними. 

У свою чергу, чим більш вираженою є мотиваційна орієнтація на 

результат, тим більше волонтерам, які мають низький рівень доходу, властивий 

самоконтроль (r=0,526 при p<0,001), наполегливість (r=0,744 при p<0,001) і 

відповідальність (r=0,579 при p<0,001). Тобто чим більша спрямованість на 

кінцеву мету своєї діяльності, сформульований образ кінцевого результату, 

який спрямовує діяльність волонтерів, тим більш властиво волонтерам 

самоконтроль, розвинені вольові якості, наполегливість у досягненні мети і 

відповідальне ставлення до виконання взятих на себе зобов'язань.  

Мотиваційна орієнтація на егоїзм має обернений середньої сили зв’язок 

(r=-0,625 при p<0,001) із мотиваційною орієнтацією на альтруїзм, що свідчить 

про те, що суб'єкти волонтерської діяльності з низьким рівнем доходів, маючи 

своїм пріоритетом приносити користь і благо іншим, не сконцентрований на 

власних інтересах, а дбає про добробут інших. У свою чергу мотиваційна 

орієнтація на альтруїзм обернено пов'язана з типом емоційного реагування - 

пасивне реагування на позитивні стимули (r=-0,515 при p<0,001), що значить, 

що волонтери із низьким рівнем доходів, які прагнуть допомогти іншим, у 
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відповідь на позитивні впливи навколишнього середовища проявляють 

включеність у ситуацію, а не відстороненість. 

Крім того, чим менш представленою у волонтерів із низьким рівнем 

доходів є егоїстична мотиваційна орієнтація і орієнтація на власні інтереси, тим 

більше вони демонструють прив'язаність (r=-0,549 при p<0,001) у стосунках з 

іншими, довірливість людям, прагнення до розуміння думки і становища іншої 

людини (r=-0,547 при p<0,001), поваги іншої людини (r=-0,541 при p<0,001), 

самоконтроль (r=-0,559 при p<0,001), а також їм властива завбачливість 

(r=0,539 при p<0,001). 

Мотиваційна орієнтація на владу має обернений середньої сили зв язок із 

типами емоційного реагування рефрактерна активність всередину на негативні 

стимули (r=-0,569 при p<0,001), прямий зв'язок із дисфоричною активністю 

назовні на негативні стимули (r=0,660 при p<0,001), проявом домінування 

(r=0,650 при p<0,001), полюсом відособленості (r=-0,573 при p<0,001), 

суперництва (r=-0,726 при p<0,001). Тобто для суб'єктів волонтерської 

діяльності, які мають низький рівень доходів і які не мають установки 

контролю і впливу на людей, так і на суспільство в цілому, властиві емоційні 

реакції зацикленості на негативних переживаннях, але не властиві  негативні 

емоційні реакції у відповідь на негативні впливи навколишнього середовища; 

крім того, їм характерно проявляти прив'язаність у стосунках з іншими людьми, 

підлеглість, прагнення до співпраці на противагу суперництву. 

Мотиваційна орієнтація на свободу має середньої сили прямі кореляції з 

екстраверсією (r=0,530 при p<0,001), пошуком уваги (r=0,566 при p<0,001) і 

суперництвом (r=0,575 при p<0,001), розслабленістю (r=0,-612 при p<0,001) і 

самодостатністю (r=-0,505 при p<0,001). Тобто суб'єкти волонтерської 

діяльності, що мають низький рівень доходу і для яких свобода виступає 

важливим пріоритетом у їхній діяльності, які будуть боротися за відстоювання 

власної незалежності, більш відкриті у спілкуванні з іншими людьми, 

людиноорієнтовані, мають потребу у соціальних комунікаціях, а також їм 

властиво прагненення відчувати увагу інших, бути в центрі уваги, а також вони 
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надають перевагу суперництву, аніж співпраці, самодостатні й проявляють 

розслабленість. Це може пояснюватися тим, що для відстоювання власної 

незалежності у різних її проявах людині необхідно бути готовим до боротьби з 

тими, хто цю незалежність і свободу волі обмежує, до подолання перешкод на 

шляху до утвердження вольових прагнень. 

Тип емоційної реакції ейфорична активність назовні на позитивні 

стимули має прямі середньої сили кореляції з екстраверсією, товариськістю, 

пошуком вражень та уваги і пластичністю. Тобто волонтерам із низьким рівнем 

доходів, яким властиво переживати позитивні афективні стани у відповідь на 

дію позитивних впливів навколишнього середовища, характерна відкритість у 

спілкуванні, товариськість, потреба брати участь у масових спільних заходах, 

вони прагнуть відчути нові враження і бути у центрі подій та уваги оточення. 

Чим більш вираженим для волонтерів із низьким рівнем доходів є 

емоційний тип реагування рефрактерна активність всередину на негативні 

стимули, тим вони мають більш інтровертовані, підлеглі, обирають співпрацю. 

Це означає, що зацикленість на негативних афективних переживаннях властива 

тим, хто не відчуває впевненості щодо своєї поведінки і неуважний до подій, 

що відбуваються навколо, більше схильний розраховувати на власні сили і 

бажання, ніж на погляди інших людей, і для яких власні проблеми і 

переживання викликають стурбованість; вони не схильні конфліктувати і 

надають перевагу співпраці і проявляють підлеглість. 

Інтегральний показник рефрактерної активності всередину корелює із 

шкалою “інтроверсія-екстраверсія) (r=-0,613 при p<0,001), полючом підлеглості 

(r=-0,602 при p<0,001), уникнення уваги (r=-0,516 при p<0,001). Волонтери, 

яким властива реакція зацикленості на афективних станах, більш 

інтровертовані, замкнуті на собі, уникають уваги оточуючих і обирають 

позицію підлеглого як комфортну при виконанні своїх завдань. 

Чим менш вираженим у волонтерів із низьким рівнем доходів є тип 

емоційного реагування дисфорична активність назовні на позитивні стимули, 

тим більш вираженими є прояви екстраверсії (r=-0,637 при p<0,001), пошуку 
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уваги (r=-0,534 при p<0,001) і пластичності (r=0,547 при p<0,001). Тобто 

волонтерам, яким не властиві емоційні негативні реакції у відповідь на 

позитивні впливи навколишнього середовища, більш відкриті у спілкуванні, 

мають потребу у спілкуванні з людьми, надають перевагу брати участь у 

колективних заходах, потребують уваги оточуючих людей і пластичні, здатні 

підлаштовуватися під мінливі обставини. 

Чи більш вираженою у волонтерів є особистісна характеристика 

підлеглості, тим характерним для них є вибір на користь співпраці з людьми, 

які їх оточують (r=-0,610 при p<0,001). 

Велику кількість кореляцій замикає на собі особистісна полюсна 

характеристика “імпульсивність-самоконтроль поведінки”. Вона має ряд 

значимих сильних і середньої сили зв’язків із інтроверсією (r=-0,658 при 

p<0,001), замкнутістю (r=-0,568 при p<0,001), уникненням вражень (r=-0,690 

при p<0,001), уникненням уваги (r=-0,541 при p<0,001), привязаністю (r=0,701 

при p<0,001), теплотою (r=0,5452130 при p<0,001), розумінням (r=0,539 при 

p<0,001), повагою інших (r=0,667 при p<0,001). Тобто волонтерам, які мають 

сформовану вольову регуляцію, добросовісні, відповідальні, акуратні у справах, 

наполегливі у діяльності і які притримуються моральних норм поведінки, 

характерна інтровертованість, стриманість, схильність розраховувати на власні 

сили і переживання, замкнутість, уникнення уваги оточуючих людей, і в той же 

час вони проявляють прив'язаність у стосунках з іншими, мають потребу бути 

поряд з іншими, добрі, відкликаються на заклик про допомогу, розуміють 

інших людей і відчувають відповідальність за їхнє благополуччя, терпимі до 

недоліків інших, проявляють деплоту, довірливість, розуміння у стосунках, 

поважають інших і надають перевагу співпраці. 

Крім того, інтегральний показник “практичність-експресивність” має 

середньої сили кореляцію з інтегральним показником “емоційної стійкості - 

емоційної нестійкості” (r=-0,605 при p<0,001). Тобто волонтери із низьким 

рівнем доходів, маючи виражену особистісну характеристику експресивності, 

легкого ставлення до життя, емоційно стійкі і на них не позначається 
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негативний вплив афективних подразників, вони краще переносять ситуації із 

несприятливим афективним фоном. 

Таким чином, аналіз кореляційні зв'язків індивідуально-психологічних та 

мотиваційних характеристик волонтерів з низьким рівнем доходів дав змогу 

констатувати про наявність наступних залежностей. Зокрема, встановлено: 

по-перше, ключовим моментом кореляцій виступає прояв особистісні 

характеристики - самоконтроль поведінки, на якій зав'язується найбільша 

кількість кореляцій. Чим більш вираженим є самоконтроль поведінки суб'єктів 

волонтерської діяльності із низьким рівнем доходів, тим більш характерними 

для них є інтроверсія, замкнутість, уникнення уваги і вражень, прив'язаність, 

теплота, розуміння, повага інших; 

по-друге, чим менш вираженим у волонтерів із низьким рівнем доходів є 

тип емоційного реагування дисфорична активність назовні на позитивні 

стимули, тим більш вираженими є прояви екстраверсії, пошуку уваги і 

пластичності; 

по-третє, суб'єкти волонтерської діяльності із низьким рівнем доходів, 

яким властива реакція зацикленості на афективних станах, більш 

інтровертовані, замкнуті на собі, уникають уваги оточуючих і обирають 

позицію підлеглого як комфортну при виконанні своїх завдань;  

по-четверте, суб'єкти волонтерської діяльності із низьким рівнем доходів, 

яким властиво переживати позитивні афективні стани у відповідь на дію 

позитивних впливів навколишнього середовища, характерна відкритість у 

спілкуванні, товариськість, потреба брати участь у масових спільних заходах, 

вони прагнуть відчути нові враження і бути у центрі подій та уваги оточення; 

по-п'яте, чим менш представленою у волонтерів із низьким рівнем 

доходів є егоїстична мотиваційна орієнтація і орієнтація на власні інтереси, тим 

більше вони демонструють прив'язаність у стосунках з іншими, довірливість 

людям, прагнення до розуміння думки і становища іншої людини, поваги іншої 

людини, самоконтроль і завбачливість. 
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Волонтери із середнім прибутком. Проаналізуємо кореляційну плеяду 

для волонтерів із середнім рівнем прибутку. Були виявлені наступні кореляції 

між діагностичними параметрами. 

Виявлено зворотний середньої сили зв’язок між мотиваційною 

орієнтацією на альтруїзмі мотиваційною орієнтацією на егоїзм (r=-0,548 при 

p<0,001) як протилежні за своєю суттю мотиваційні орієнтації. Чим більш 

виражена альтруїстична мотиваційна орієнтація - орієнтація на принесення 

користі іншим, тим менш виразною є егоїстична мотиваційна орієнтація. 

Наявний слабкий прямий кореляційний зв'язок між мотиваційною 

орієнтацією на гроші та мотиваційною орієнтацією на егоїзм (r=0,355 при 

p<0,001). Тобто, чим менш вираженою у волонтерів із середнім рівнем доходів 

монетарна мотивація, тим менше вони схильні орієнтуватися на задоволення 

власних потреб, а більше орієнтовані на потреби інших. 

При низькій виразності мотиваційної орієнтації на владу у волонтерів із 

середнім рівнем доходів будуть спостерігатися слабка виразність 

неконструктивної егоїстичної мотиваційної орієнтації (r=0,323 при p<0,001), 

конструктивних мотиваційних орієнтацій - орієнтацій на працю (r=0,450 при 

p<0,001) і свободу (r=0,455 при p<0,001), менш притаманною є тип емоційного 

реагування “дисфорична активність назовні на негативні стимули” (r=0,439 при 

p<0,001), більш властивою є інтроверсія (r=0,520 при p<0,001), підлеглість 

(r=0,650 при p<0,001) та повага інших (r=-0,454 при p<0,001). 

Наявні кореляції середньої сили між мотиваційною орієнтацією на 

свободу та екстраверсією (r=0,520 при p<0,001), пошуком уваги (r=0,542 при 

p<0,001), самодостатністю (r=-0,450 при p<0,001) та практичністю (r=0,409 при 

p<0,001). 

Встановлено на основі виявлених кореляцій, що домінування емоційної 

реакції по типу ейфоричної активності назовні у волонтерів із середнім рівнем 

доходів пов'язане із вираженою емоційною стійкістю (r=-0,556 при p<0,001), 

безтурботністю (r=-0,544 при p<0,001), емоційною комфортністю (r=-0,643 при 

p<0,001) і самодостатністю (r=-0,512 при p<0,001). 
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Натомість виразність емоційної реакції застрягання у відповідь на дію 

емоціогенних впливів характерна для волонтерів із середнім рівнем доходів, у 

яких виражені такі характеристики, як замкнутість (r=-0,571 при p<0,001), 

емоційна стійкість (r=-0,502 при p<0,001), безтурботність (r=0,523 при p<0,001). 

Емоційна комфортність характерна тим волонтерам, яким не властиво 

негативно реагувати у відповідь на емоціогенні впливи оточуючого 

середовища, тобто їм не властивий тип емоційного реагування по типу 

дисфоричної активності назовні (r=0,579 при p<0,001). 

Пасивне реагування на емоціогенні впливі характерні для волонтерів, 

яким властива підлеглість у взаємодії з іншими людьми (r=-0,528 при p<0,001). 

Високі показники екстраверсії у волонтерів, які мають середній рівень 

доходів, корелюють із імпульсивністю (r=-0,551 при p<0,001) і пластичністю 

(r=0,696 при p<0,001). 

Такий прояв інтегрального показника “інтроверсія-екстраверсія”, як 

пошук вражень має кореляції середньої сили з імпульсивністю середньої сили 

(r=-0,655 при p<0,001), неакуратністю (r=-0,551 при p<0,001), безпечністю (r=-

0,556 при p<0,001) і пластичністю (r=0,599 при p<0,001). 

Товариськість має прямий середньої сили зв’язок з експресивністю 

(r=0,530 при p<0,001). 

Пошук уваги властивий волонтерам із середнім рівнем доходу, які мають 

високі показники експресивності (r=0,561 при p<0,001) та пластичності (r=0,582 

при p<0,001). 

Найбільша кількість взаємозв'язків завязана на полярних характеристиках 

“інтроверсія-екстраверсія” та його прояву “уникнення вражень - пошук 

вражень”, які є ключовими для вибірки волонтерів із середнім рівнем доходу. 

Волонтери із високим прибутком. Проаналізуємо кореляційну плеяду 

для волонтерів із високим рівнем прибутку. Для вибірки волонтерів із високим 

рівнем доходу було встановлено ряд кореляцій, які описують їхні 

індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості. 
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Згідно кореляційного аналізу, при низькій вираженості неконструктивної 

мотиваційної орієнтації на гроші волонтери із високим рівнем доходу мають 

низьку виразність мотиваційної орієнтації на результат, і високу вираженість 

конструктивних мотиваційних орієнтацій на процес і на альтруїзм. Крім того, 

при низьких показниках монетарної мотиваційної орієнтації, волонтерам 

властиво мати тип емоційного реагування “ейфорична активність назовні”, що 

характеризується переживанням позитивних емоційних станів у відповідь на 

емоціогенні впливи навколишнього середовища (r=-0,668 при p<0,05) і не 

властиво негативно реагувати по типу “дисфорична активність назовні” 

(r=0,851 при p<0,05), а також притаманне прагнення до співпраці (r=-0,818 при 

p<0,05). 

Волонтерам, які мають високий рівень доходу і альтруїстичну 

мотиваційну орієнтацію, не притаманна егоїстична мотиваційна орієнтація (r=-

0,687 при p<0,05) та орієнтація на владу (r=-0,677 при p<0,05), натомість 

властиво позитивно реагувати на впливи навколишнього середовища, зокрема 

позитивні, позитивними емоційними станами і проявами (r=0,774 при p<0,05). 

Вони не схильні емоційно зациклюватись (r=-0,723 при p<0,05) у відповідь на 

дію амбівалентних стимулів, а також негативно емоційно реагувати (r=-0,831 

при p<0,05). Крім того, волонтерам з високим рівнем доходу, які мають 

виражену альтруїстичну мотиваційну орієнтацію, характерна привязаність у 

стосунках з іншими, а також такі її прояви, як теплота у стосунках, надання 

переваги співпраці, а не суперництву, довірливість, прагнення до розуміння 

оточуючих та повага до інших. 

Таким чином, аналіз індивідуально-психологічних та мотиваційних 

особливостей суб’єктів волонтерської діяльності дозволив констатувати: 

по-перше, наявність відмінностей між суб’єктами волонтерської 

діяльності за рівнем доходів; 

по-друге, ключовим моментом кореляцій виступає прояв особистісні 

характеристики - самоконтроль поведінки, на якій зав'язується найбільша 

кількість кореляцій. Чим більш вираженим є самоконтроль поведінки суб'єктів 
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волонтерської діяльності із низьким рівнем доходів, тим більш характерними 

для них є інтроверсія, замкнутість, уникнення уваги і вражень, прив'язаність, 

теплота, розуміння, повага інших; 

по-третє, чим менш представленою у волонтерів із низьким рівнем 

доходів є егоїстична мотиваційна орієнтація і орієнтація на власні інтереси, тим 

більше вони демонструють прив'язаність у стосунках з іншими, довірливість 

людям, прагнення до розуміння думки і становища іншої людини, поваги іншої 

людини, самоконтроль і завбачливість; 

по-четверте, ключовими взаємозв'язками для групи суб’єктів 

волонтерської діяльності із середнім рівнем доходів є полярні характеристики 

“інтроверсія-екстраверсія” та його прояв “уникнення вражень - пошук 

вражень”; 

по-п’яте, суб’єктам волонтерської діяльності, які мають високий рівень 

доходу і альтруїстичну мотиваційну орієнтацію, не притаманна егоїстична 

мотиваційна орієнтація та орієнтація на владу, натомість властиво позитивно 

реагувати на впливи навколишнього середовища. Вони не схильні емоційно 

зациклюватись у відповідь на дію амбівалентних стимулів, а також негативно 

емоційно реагувати; 

по-шосте, суб’єкти волонтерської діяльності, які мають високий рівень 

доходу, мають виражену альтруїстичну мотиваційну орієнтацію; для них 

характерна прив’язаність у стосунках з іншими, а також такі її прояви, як 

теплота у стосунках, надання переваги співпраці, а не суперництву, 

довірливість, прагнення до розуміння оточуючих та повага до інших. 

 

3.4. Залежність результативності діяльності волонтера від об’єктних 

чинників 

З метою розкриття залежності результативності діяльності від суб’єктних 

особистісних чинників, застосуємо множинний регресійний аналіз. 

Метою даного регресійного аналізу є передбачення моделі ефективності 

волонтерської діяльності. В якості залежної змінної виступає ефективність 
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волонтерської діяльності. Незалежними змінними виступають: особистісні 

риси, емоційно-вольові характеристики і мотиваційні орієнтації волонтерів. 

Проведемо множинний регресійний аналіз. В якості методу був обраний 

метод покрокового включення змінних Forward (змінні поступово 

включаються). Показники якості моделі дають підстави для виключення 

екстремумів, які впливають на передбачуваність моделі. Виключення 

респондентів із вибірки волонтерів проводилась на основі оцінки 

співвідношення показників відстаней Кука (Cook's), Махаланобіса та показника 

залишку, що оцінює відмінності між реальними і прогнозованими значеннями. 

В результаті із 120 респондентів було виключено 24. Проаналізуємо отримані 

показники якості моделі (див. Додаток Ж). Множинний регресійний аналіз 

запропонував дві моделі. Показник для другої моделі R=0,705, свідчить про 

наявність зв'язку між залежною змінною та незалежними змінними. Коефіцієнт 

детермінації R2 більший для другої моделі (R2=0,497), тобто за допомогою 

другої моделі можемо передбачити майже 50% нашої залежної змінної. 

Показник Дарбіна-Уотсона наближається до 2, що свідчить про відсутність 

автокореляцій. Стандартна помилка оцінки прогнозу в межах норми. 

Враховуючи показники рівня значущості критерія Фішера для двох 

моделей (див. Додаток З), всі моделі значущі: мають показники p<0,001. 

Отримані показники дозволяють нам обрати 2 модель в якості робочої в 

подальшому передбаченні. Показник мультикореляцій Tolerance для нашої 

моделі наближений до 1, показник VIF<5, що є в межах норми (див. табл. 3.41).  

Перевіряємо рівень статистичної значущості для обраної нами моделі. 

Рівень значущості константи p(Constant)<0,001. Отже, дана модель є 

адекватною і значимою. 

Таблиця 3.41 

Показники стандартизованих коефіцієнтів регресії для незалежних 

змінних (бета) та рівень їх значимості 

Мо-

дел

ь 

Незалежні 

змінні 

Нестан-

дартизовані 

коефіцієнти 

Стандар-

тизовані 

коефіцієнт

t Значущі

сть 

Sig 

Показники 

колінеарності 
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и 

B Станд.

по-

милка 

Beta Tole-

rance 

VIF 

1 (Constant) 85,118 ,757  

-,631 

112,458 ,000  

1,000 

 

1,000 Всього 

дисфорична 

активність 

назовні 

-1,325 ,169 -7,851 ,000 

2 (Constant) 61,787 5,559  11,115 ,000   

Всього 

дисфорична 

активність 

назовні 

-,998 ,173 -,476 -5,756 ,000 ,802 1,248 

Практичніст

ь-

експресивніс

ть 

,361 ,085 ,350 4,230 ,000 ,802 1,248 

Оцінка величини впливу за показником бета незалежних змінних вказує 

на те, що найбільший вплив на залежну змінну - ефективність діяльності 

волонтерів здійснює незалежна змінна «дисфорична активність назовні»  

(Beta=-0,476), а за нею за рівнем впливу іде незалежна змінна “практичність-

експресивність” (Beta=-0,350).Таким чином, отримані показники дали змогу 

скласти формулу нашої залежної змінної: 

(3.1) 

Результативність волонтерської діяльності = -0,998 (дисфорична 

активність назовні) +0,361 (практичність - експресивність) +61,687 

Отримана регресійна модель ефективної волонтерської діяльності 

обумовлена двома індивідуально-психологічними характеристиками, які чинять 

найбільший вплив  - дисфорична активність назовні, що розкриває особливості 

емоційного реагування волонтерів, а також особистісна якість - експресивність, 

що характеризується як легке ставлення до життя, оптимістичність, 

захопленість ідеями на противагу матеріальній практичній орієнтації. 

Волонтерам притаманно задовольняти свою цікавість, проявляти інтерес до 

всього, що відбувається навколо них, вони довіряють своїм почуттям, 

прислухаються до себе, уникають монотонної діяльності, експресивні та 
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достатньо емоційні. Тобто експресивність, життєрадісна установка сприяють 

ефективному виконанню діяльності волонтерами. 

Змінна “дисфорична активність назовні” була включена у формулу із 

знаком мінус, тобто на ефективність діяльності волонтерів впливає те, як 

волонтери емоційно реагують на впливи середовища. Дисфорична активність 

назовні проявляється як перетворення позитивних, негативних чи 

амбівалентних стимулів на негативні психічні стани чи поведінку, спрямовану 

на оточення. Так як ця змінна має обернений знак, то важливим для ефективної 

діяльності волонтерів виступає тип емоційного реагування, при якому оточуючі 

впливи різнорідного характеру перетворюються на позитивні емоцій, 

переживання, психічні стани і проявляються позитивною поведінкою, 

спрямовану на оточуючих людей або справу. 

Особливістю даної регресійної моделі є те, що до переліку незалежних 

змінних, які чинять вплив на ефективність діяльності, не увійшла мотиваційна 

складова діяльності. Це може бути пов'язано з тим, що волонтери приходять у 

громадський сектор з вже сформованою мотивацією, яка є  типовою для 

досліджуваної групи і не вона не потребує додаткового формування. 

Проаналізуємо даграму розсіювання для нашої моделі, зображену на  

рис. 3.5.  

Як видно з діаграми, розподіл показників ефективності респондентів 

зміщений до середніх і високих значень, менше респондентів, які мають низьку 

ефективність діяльності. Це може бути пояснено тим, що організація діяльності 

волонтерів виключає ситуації, коли ефективність є низькою. Волонтери 

приходять у діяльність уже із сформованою мотивацією. Показники 

ефективності діяльності респондентів загалом розміщені у коридорі 

допустимих значень. В разі низьких значень ефективності діяльності модель 

однаковою мірою переоцінює і недооцінює показники. Модель більш 

диференційовано прогнозує високі значення ефективності. В цілому, модель 

переоцінює прогноз ефективності, але некритично (може переоцінити прогноз 

на 10 одиниць). 
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Рис. 3.5. Діаграма розсіювання для моделі результативності  

діяльності волонтерів 

Отже, за допомогою множинного регресійного аналізу було встановлено 

залежність ефективності діяльності волонтерів від внутрішніх чинників, а саме 

ефективність діяльності волонтерів обумовлюється особливостями емоційного 

реагування, також експресивністю. Ефективній діяльності сприяє наявність 

такого типу емоційної реакції, при якому оточуючі впливи різнорідного 

характеру перетворюються на позитивні емоцій, переживання, психічні стани і 

проявляються позитивною поведінкою, спрямовану на оточуючих людей або 

справу. Також ефективність діяльності волонтерів обумовлена вираженістю 

експресивності, що характеризується як легке ставлення до життя, 

оптимістичність, захопленість ідеями. 

Проаналізуємо залежність результативність професійної діяльності від 

суб’єктивних чинників. 

Проведемо множинний регресійний аналіз. В якості методу був обраний 

метод покрокового включення змінних Forward (змінні поступово 
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включаються). Вихідні показники якості моделі в межах необхідної норми, 

однак наявна необхідність виключення екстремумів, які впливають на 

передбачуваність моделі. Виключення респондентів із вибірки волонтерів 

проводилась на основі оцінки співвідношення показників відстаней Кука 

(Cook's), Махаланобіса та показника залишку, що оцінює відмінності між 

реальними і прогнозованими значеннями. Із 111 респондентів було виключено 

одного респондента. 

Проаналізуємо отримані показники якості моделі (див. Додаток І). 

Множинний регресійний аналіз запропонував три моделі. Найкращі 

показники якості моделі має третя: R=0,821, що свідчить про наявність зв'язку 

між залежною змінною та незалежними змінними. Коефіцієнт детермінації 

R2=0,675, третя модель передбачає 67,5% нашої залежної змінної. Показник 

Дарбіна-Уотсона наближається до 2, що свідчить про відсутність 

автокореляцій. Стандартна помилка оцінки прогнозу знаходиться в межах 

норми. Всі запропоновані моделі (див. Додаток Ї) є значущими, показники 

рівня значущості критерія Фішера p<0,001. Отримані показники дозволяють 

нам обрати третю модель в якості робочої в подальшому передбаченні. 

Показник мультикореляцій Tolerance для нашої моделі наближений до 1, 

показник VIF<5, що є в межах норми (дивю табл. 3.42).  

Таблиця 3.42 

Показники стандартизованих коефіцієнтів регресії для незалежних 

змінних (бета) та рівень їх значимості 

Мо-

дел

ь 

Незалежні 

змінні 

Нестан-

дартизовані 

коефіцієнти 

Стандар-

тизовані 

коефіці-

єнти 

t Значущі

сть 

Sig 

Показники 

колінеарності 

B Станд.

по-

милка 

Beta Tole-

rance 

VIF 

3 (Constant) 20,888 3,394  6,155 ,000   

Безвідпові-

дальність – 

відповідаль-

ність 

1,922 ,300 ,512 6,402 ,000 ,475 2,107 

Практичні- ,233 ,069 ,221 3,361 ,001 ,700 1,428 
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сть-експре-

сивність 

Безпечність- 

завбачливі-

сть 

,844 ,256 ,234 3,295 ,001 ,605 1,654 

Перевіряємо рівень статистичної значущості для обраної нами моделі. 

Рівень значущості константи p(Constant)<0,001. Отже, дана модель є 

адекватною і значимою. Показники рівня статистичної значущості для 

незалежних змінних також у межах норми p<0,001. 

Оцінка величини впливу за показником бета незалежних змінних вказує 

на те, що найбільший вплив на залежну змінну - ефективність професійної 

діяльності здійснює незалежна змінна “безвідповідальність-відповідальність” 

(Beta=0,512), на другому місці - змінна “безпечність-завбачливість” 

(Beta=0,256), на третьому місці за рівнем впливу знаходиться “практичність- 

експресивність” (Beta=0,069). 

Таким чином, отримані показники дали змогу скласти формулу нашої 

залежної змінної: 

(3.2) 

Результативність професійної діяльності =  

1,922 (безвідповідальність-відповідальність) +0,844 (безпечність-

завбачливість) +0,233(практичність-експресивність)+20,888 

Із отриманої регресійної моделі ефективності професійної діяльності 

видно, що найбільший вплив чинить змінна відповідальності. Відповідальність 

виражається через свідоме ставлення людини до покладених на нього 

обов'язків, до виконання вимог, які пред'являє до нього суспільство в контексті 

дії певних норм і цінностей. Ефективність професійної діяльності залежить від 

усвідомлення суті самої діяльності і її значення для суспільства. 

Відповідальність виступає як триєдність когнітивного компоненту на рівні 

усвідомлення норм різного порядку, мотиваційного компоненту, який 

представляє собою формування мотивації професійної діяльності, а також 

емоційно-вольового компоненту, який виражається у переживанні відчуття 
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відповідальності, обов'язку, докладення вольових зусиль для виконання 

поставлених задач. 

Другим чинником ефективної професійної діяльності за впливом є 

завбачливість. Тобто ефективність діяльності буде вищою, якщо суб'єкт 

діяльності здатний наперед прораховувати наслідки дії обставин, наміри інших 

людей, які включені у діяльність по оцінку потреб. 

Також експресивність виступає важливим чинником ефективності 

професійної діяльності, що виражається через легке ставлення до життя, прояв 

цікавості і допитливості, довірі при прийнятті рішень власним почуттям та 

інтуїції. Наявність у формулі ефективності діяльності експресивності як 

особистісної якості є спільним моментом для волонтерів і тих, хто не 

займається волонтерською діяльністю. 

Проаналізуємо діаграму розсіювання моделі ефективності професійної 

діяльності, що зображена на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Діаграма розсіювання для моделі результативності професійної 

діяльності 
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Діаграма розсіювання (рис. 3.6) свідчить про те, що відсутня залежність у 

розподілі дисперсій. Модель однаково успішно прогнозує весь спектр 

показників ефективності діяльності. 

Таким чином, на ефективність професійної діяльності впливають такі 

особистісні якості, як відповідальність. завбачливість та експресивність. 

Ми встановили залежність результативності діяльності від суб'єктивних 

чинників. З метою виявлення залежності самооцінки діяльності від об'єктивних 

чинників, застосуємо багатофакторний дисперсійний аналіз. 

Показники критерію Левіна приймають допустимі значення у межах 

тенденції. Показники рівня статистичної значимості для предикторів p>0,05, що 

свідчить про відсутність впливу незалежних змінних на залежну змінну. 

Таким чином, за допомогою багатофакторного дисперсійного аналізу 

було перевірено вплив об'єктивних чинників на ефективність діяльності 

волонтерів. Було встановлено, що стать, вік, сімейний стан, рівень доходу, 

область проживання, освіта і професія не впливають на ефективність діяльності 

волонтерів. 

Отже, за допомогою множинного регресійного аналізу було встановлено, 

що ефективність діяльності волонтерів залежить від наявності такого типу 

емоційної реакції, при якому оточуючі впливи різнорідного характеру 

перетворюються на позитивні емоцій, переживання, психічні стани і 

проявляються позитивною поведінкою, спрямовану на оточуючих людей або 

справу. Також ефективність діяльності волонтерів обумовлена вираженістю 

експресивності, що характеризується як легке ставлення до життя, 

оптимістичність, захопленість ідеями. Натомість ефективність професійної 

діяльності обумовлена вираженістю таких особистісних характеристик, як 

відповідальність, завбачливість та експресивність. Також було перевірено 

вплив об'єктивних чинників на ефективність діяльності волонтерів і 

встановлено, що вони не впливають на ефективність діяльності волонтерів. 
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3.5. Чинники інтенції волонтера 

З метою розкриття структури суб'єктних чинників діяльності волонтерів, 

застосуємо логістичний регресійний аналіз. Тобто визначимо те, що впливає на 

вибір стати волонтером. 

Логістичний регресійний аналіз запропонував нам 9 моделей, рівень 

значимості всіх моделей p<0,05, тому вони є статистично значимими (див. 

Додаток Й). На основі показнику коефіцієнту детермінації і мінімальній 

кількості змінних, при яких зберігається найбільший рівень прогностичності, 

робимо висновок, що для подальшої роботи можемо взяти до уваги моделі 7,8 і 

9. Найкращі показник правдоподібності мають ці три моделі – 7, 8, 9 (див. 

Додаток К). Множинний коефіцієнт детермінації свідчить про те, що сьома 

модель пояснює 96,4% дисперсії.  

Оцінимо прогностичну здатність моделей (Додаток Л). На сьомому кроці 

модель ідентифікувала 109 респондентів, які не займаються волонтерською 

діяльністю, із 111, тобто не ідентифікувала 2 респондентів, а також 

ідентифікувала 119 волонтерів із 120. На 8 і 9 кроках модель ідентифікувала 

всіх волонтерів і осіб, які не займаються волонтерською діяльністю.  

Рівень значущості предикторів для 8 і 9 моделей вказує на необхідність 

вибору 7 моделі для подальшого передбачення. Ця модель налічує 8 змінних, 

які пояснюють залежну змінну. Рівень значущості незалежних змінних 

“середній рівень доходу” p>0,05, тому не беремо її до уваги. Решта незалежних 

змінних статистично значимі (див. табл. 3.43). 

Таблиця 3.43 

Значимість предикторів моделі та міра їх впливу на залежну змінну 

Мо-

дель 

Предиктори В S. E. Коефіцієнт 

Вальда 

Ступені 

свободи 

Значимість 

Sig 

Exp(B) 

7 Рівень доходів   7,565 2 0,023  

Рівень доходів 

(низький) 
7,552 3,383 4,984 1 ,026 1905,456 

Рівень доходів 

(середній) 
-2,014 1,820 1,224 1 ,268 ,134 

Орієнтація на 

процес 
-2,056 ,768 7,174 1 ,007 ,128 

Орієнтація на 2,741 ,868 9,977 1 ,002 15,507 
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альтруїзм 

Орієнтація на 

егоїзм 
-1,175 ,458 6,584 1 ,010 ,309 

Орієнтація на 

свободу 
1,126 ,490 5,278 1 ,022 3,083 

Пасивне 

реагування 
,473 ,180 6,897 1 ,009 1,604 

Інтроверсія-

екстраверсія 
,309 ,125 6,132 1 ,013 1,363 

Constant -22,796 9,958 5,240 1 ,022 ,000 

На основі найбільшого показника Вальда робимо висновок про міру 

впливу незалежних змінних на залежну змінну. Найбільший вплив має 

мотиваційна орієнтація на альтруїзм, за нею - мотиваційна орієнтація на 

процес, емоційний тип реагування у вигляді пасивного реагування, мотиваційна 

орієнтація на егоїзм, “інтроверсія-екстраверсія”, мотиваційна орієнтація на 

свободу і низький рівень доходу. Побудуємо формулу логістичної регресії: 

Таким чином, ми отримали структуру чинників діяльності волонтерів. Як 

бачимо, головним чинником, який впливає на вибір стати волонтером, є 

альтруїстична мотиваційна орієнтація. 

(3.3) 

Р =
1

1+е−𝑧
, 

Z=−22,796 + 2,741(альтруїзм) − 2,056(процес) +

1,126(пасивне реагування) − 1,175(егоїзм) + 0,309(інтроверсія −

екстраверсія) + 1,126(свобода) + 7,552(низький рівень доходу), де: 

P – залежна змінна (інтенція волонтера) 

e – константа; 

Z – рівняння регресії. 

На користь волонтерства людину підштовхує прагнення допомогти 

іншим людям, здійснити щось безкорисно заради блага інших людей, не 

чекаючи подяки. Альтруїзм несе у собі систему ціннісних орієнтацій 

особистості, де на місці центрального мотиву і критеріїв моральної оцінки 

знаходяться інтереси іншої людини чи суспільства загалом, певної соціальної 

спільності. 
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Однак мотиваційна складова, яка спонукає до залучення у волонтерську 

діяльність, виступає своєрідною системою мотивацій, де домінуючою є 

альтруїстична мотивація, а мотиваційна орієнтація на процес і зворотна 

мотиваційна орієнтація на егоїзм мають менший вплив. Егоїстична мотивація є 

протилежною альтруїстичній, адже фокус інтересів зосереджений не на власній 

особистості, а на особистості інших. Мотиваційна орієнтація на процес 

передбачає наявність інтересу до діяльності. Тобто волонтери долучаються до 

допомоги через те, що у них цей діяльність викликає інтерес і вони отримують 

від неї задоволення.  

Також до мотиваційної складової структури чинників діяльності 

волонтерів входить мотиваційна орієнтація на свободу. Тобто у волонтерській 

діяльності людина може реалізувати своє прагнення до утвердження цінності 

свободи, відстоювання власної незалежності навіть ціною принесення жертв. 

На користь долучення до волонтерської діяльності впливає те, що волонтери не 

обмежені у своїй діяльності суворими завданнями “згори”, натомість вони 

мають широкий спектр вибору способів і напрямів для реалізації свого 

прагнення допомагати. Крім того, за своєю суттю волонтерська діяльність є 

непримусовою і добровільною, тобто у ній не діє система примусу і покарань, 

які обмежують свободу особистості. Необхідно зазначити, що до структури 

чинників увійшли мотиваційні орієнтації конструктивного типу. 

Важливим компонентом у структурі чинників діяльності волонтерів 

виступає особливість емоційного реагування у вигляді пасивної реагування, яке 

проявляється схильністю реагувати на навколишні емоційогенні впливи 

спокійно, не надаючи їм надмірного значення. Механізм реагування на 

зовнішні впливи у даному випадку має свою особливість, яка полягає у тому, 

що інтелектуальна сфера особистості не наділяє ситуацію особливим 

особистісно значимим смислом і тому не запускає каскад емоційних реакцій. 

Цей стиль емоційного реагування спрямований на зберігання психічних 

ресурсів і несе у собі захисну функцію. Таким чином, до волонтерства 

ймовірніше дослучиться людина, яка має дещо занижену емоційну 
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сприйнятливість, певну флегматичність, здатність витримувати сильні емоційні 

навантаження. 

Логістичний регресійний аналіз встановив, що об'єктивним чинником 

діяльності волонтерів виступає низький рівень доходу. Тобто частіше стають 

волонтерами ті люди, у яких дохід є низьким. 

До структури чинників входить також особистісна якість - екстраверсія. З 

більшою ймовірністю волонтером стане та людина, яка орієнтована у своїх 

проявах на зовнішній світ та на оточуючих людей, ніж на внутрішній світ і 

власні переживання. Волонтерська діяльність передбачає 

людиноорієнтованість, відкритість, участь у колективних заходах, що 

передбачає побудову комунікацій з іншими людьми. Наявність у особистості 

такої орієнтації на зовнішній світ, оптимізм, схильність до ризику, відкритість 

до змін схиляють з більшою ймовірністю на вибір стати волонтером. Людина із 

вираженою екстраверсією чутливіша до винагороди. Важливо враховувати, що 

волонтерська діяльність неприбуткова і в ній відсутня система винагород, як у 

професійній діяльності. Тому в цьому випадку задіюється система внутрішніх 

винагород, яка підтримує мотивацію до здійснення діяльності волонтером. 

Порівнюючи модель чинників інтенції волонтерів і модель об'єктивних і 

суб'єктивних чинників, які впливають на те, чи стане людина волонтером, 

відмітимо, що ефективність волонтерської діяльності залежить від 

особистісного ресурсу і не залежить від об'єктивних чинників, натомість на 

вибір чи стати волонтером впливає мотивація. 

Отже, за допомогою логістичного регресійного аналізу було розкрито 

структуру суб'єктивних і об'єктивних чинників інтенції волонтера і 

встановлено, що на користь вибору стати волонтером впливають мотиваційна 

орієнтація на альтруїзм, мотиваційна орієнтація на процес, емоційний тип 

реагування у вигляді пасивного реагування, мотиваційна орієнтація на егоїзм, 

екстраверсія, мотиваційна орієнтація на свободу і низький рівень доходу. 
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Висновки до розділу 3 

1. Застосування описових статистик дало змогу описати особистісний 

профіль волонтерів, особливості емоційного реагування та профіль 

мотиваційних орієнтацій волонтерів, виділити домінуючі мотиви діяльності 

волонтерів. Волонтери мають більш виражені мотиваційні орієнтації на процес, 

альтруїзм, працю і свободу, тобто переважають конструктивні типи 

мотиваційних орієнтацій. Натомість особам, які не займаються волонтерською 

діяльністю, більш властива вираженість неконструктивних типів мотиваційних 

орієнтацій таких, як орієнтації на результат, егоїзм, гроші і владу 

2. Аналіз результатів статевих відмінностей мотиваційної орієнтації 

суб’єкта волонтерської діяльності дозволив виділити значущі відмінності 

стосовно конструктивної і неконструктивних мотиваційних орієнтацій: у 

волонтерів чоловічої статі встановлені вищі показники як конструктивної 

орієнтації - орієнтації на свободу, так і неконструктивних мотиваційних 

орієнтацій - орієнтацій на гроші та владу у порівнянні із волонтерами жіночої 

статі. Також аналіз міжстатевих відмінностей типів емоційних реакцій на 

впливи дозволив констатувати відмінності в емоційних реакціях на однакові 

стимули: чоловіки більше здатні у відповідь на позитивні впливи 

навколишнього середовища позитивно реагувати і демонструвати 

конструктивну поведінку, тоді як жінки на позитивні впливи більшою мірою 

реагують зацикленістю і застряганням на афективному стані. 

Були виявлені міжстатеві відмінності особистісних характеристик, що 

дозволило констатувати спільні особливості та розбіжності. Зокрема, 

встановлено: за характеристикою “екстраверсія-інтроверсія” спільними є прояв 

пошуку вражень, тоді як відмінними є прояви активності, домінування, 

товариськості і пошуку уваги, за якими суб'єкти волонтерської діяльності 

чоловічої статі мають більшу вираженість;  спільне за характеристикою 

самоконтролю у таких його проявах: наполегливості, відповідальності, 

самоконтролю поведінки, завбачливості і відмінне у проявах акуратності, яка 

більш виражена в осіб жіночої статі; 
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Були виявлені наступні вікові залежності: чим більший вік жінок, які 

займаються волонтерською діяльністю, тим менш виразною у них є 

мотиваційна орієнтація на процес діяльності, процесуальна спрямованість, 

менш виразною є мотиваційна орієнтація на егоїзм і задоволення власних 

інтересів, менше застрягання на негативних переживаннях і думках; чим 

старша жінка-волонтер за віком, тим сформованішою у неї стає вольова 

регуляція, у той же час така залежність для волонтерів чоловічої статі не 

встановлена. 

4. Розкрито мотиваційні та індивідуально-психологічні особливості 

волонтерів залежно від об'єктивних чинників. Аналіз кореляційних зв'язків 

індивідуально-психологічних та мотиваційних характеристик волонтерів з 

низьким рівнем доходів дав змогу констатувати про наявність наступних 

залежностей: чим більш вираженим є самоконтроль поведінки суб'єктів 

волонтерської діяльності із низьким рівнем доходів, тим більш характерними 

для них є інтроверсія, замкнутість, уникнення уваги і вражень, прив'язаність, 

теплота, розуміння, повага інших; суб'єкти волонтерської діяльності із низьким 

рівнем доходів, яким властива реакція зацикленості на афективних станах, 

більш інтровертовані, замкнуті на собі, уникають уваги оточуючих і обирають 

позицію підлеглого як комфортну при виконанні своїх завдань; чим менш 

представленою у волонтерів із низьким рівнем доходів є егоїстична 

мотиваційна орієнтація та орієнтація на власні інтереси, тим більше вони 

демонструють прив'язаність у стосунках з іншими, довірливість людям, 

прагнення до розуміння думки і становища іншої людини, поваги іншої 

людини, самоконтроль і завбачливість. 

3. За допомогою множинного регресійного аналізу було встановлено, що 

ефективність діяльності волонтерів залежить від наявності такого типу 

емоційної реакції, при якому оточуючі впливи різнорідного характеру 

перетворюються на позитивні емоцій, переживання, психічні стани і 

проявляються позитивною поведінкою, що спрямована на оточуючих людей 

або справу. Також ефективність діяльності волонтерів обумовлена вираженістю 
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експресивності,  що характеризується як легке ставлення до життя, 

оптимістичність, захопленість ідеями. Натомість ефективність професійної 

діяльності обумовлена вираженістю таких особистісних характеристик, як 

відповідальність, завбачливість та експресивність. Також було перевірено 

вплив об'єктивних чинників на ефективність діяльності волонтерів і 

встановлено, що вони не впливають на ефективність діяльності волонтерів. 

3. За допомогою логістичного регресійного аналізу було розкрито 

структуру чинників інтенції волонтера і встановлено, що на користь вибору 

стати волонтером впливають мотиваційна орієнтація на альтруїзм, на егоїзм, на 

свободу, на процес, емоційний тип реагування у вигляді пасивного реагування, 

екстраверсія і низький рівень доходу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження змісту мотиваційних та індивідуально-психологічних чинників 

діяльності волонтера, що дало змогу дійти таких висновків. 

1. Волонтерська діяльність існує як соціально схвалювана форма 

актуалізації внутрішньої інтенції особистості, що проявляється як добровільний 

свідомий вибір на користь переходу від потенційної до практичної включеності 

у волонтерське середовище, відповідає суспільним запитам через задоволення 

потреб благоотримувачів шляхом безкорисливого надання фахових/нефахових 

послуг, здійснення матеріальних/нематеріальних, інтелектуальних та 

особистісних внесків і затрат, відображається у прагненні до результативності і 

задоволеності, а також є умовою реалізації особистісного потенціалу. 

Розроблена концептуальна модель інтенції волонтера містить чинники – 

індивідні, особистісні та об’єктивні. Інтенція суб’єкта волонтерської діяльності 

є основою, яка визначає потенційність його включеності у діяльність. 

Розкрито специфіку статево-вікових відмінностей мотиваційних та 

індивідуально-психологічних властивостей особистості волонтера. У 

волонтерів-чоловіків існують вищі показники мотиваційних орієнтацій на 

свободу, гроші та владу, активності, домінування, товариськості і пошуку 

уваги; їм притаманна ейфорична активність назовні (як тип емоційного 

реагування), а жінкам – зацикленість і застрягання на афективному стані й 

акуратність; з віком у них менш вираженими стають мотиваційні орієнтації на 

процес, егоїзм, рефрактерна активність всередину як тип емоційного 

реагування; що старшою є жінка-волонтер, то сформованішою у неї є вольова 

регуляція. У цілому, спільними рисами є пошук вражень, наполегливість, 

відповідальність, самоконтроль, завбачливість. 

Існують особливості суб’єктних чинників діяльності волонтера, а саме: 

а) полімотивованість; б) різнорідність вираженості мотиваційних орієнтацій (на 

процес, альтруїзм, працю і свободу); в) ядром мотиваційної сфери волонтера є 
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мотиваційні орієнтації на альтруїзм і свободу. Волонтери мають більш 

виражений самоконтроль, відповідальність і добросовісність, експресивність, 

прив’язаність, прагнення до співпраці, розуміння та повагу оточуючих; у 

неволонтерів домінуючою є егоїстична мотивація; у них виражені мотиваційні 

орієнтації на результат, егоїзм, гроші і владу. 

3. Залежно від об’єктивних чинників діяльності волонтера 

встановлено зв’язки між: а) низьким рівнем доходу та самоконтролем (що 

більш виразним є самоконтроль, то більш вираженими є інтроверсія, 

прив’язаність, розуміння інших); б) слабкою егоїстичною мотивацією та 

прив’язаністю, самоконтролем і завбачливістю; в) середнім рівнем доходу та 

інтроверсією-екстраверсією; г) високим рівнем доходу та мотиваційною 

орієнтацією на альтруїзм. 

Результативність волонтерської діяльності залежить від наявності типу 

емоційної реакції ейфорична активність назовні, експресивності, особистісних 

чинників і не залежить від об’єктивних чинників. 

4. Інтенція волонтера містить ті чинники, які визначають 

потенційність включеності у волонтерську діяльність: мотиваційні орієнтації на 

альтруїзм, процес, егоїзм і свободу, пасивне емоційне реагування, екстраверсію, 

низький рівень доходу. 

Перспективою подальших досліджень може бути вивчення 

психологічної генези волонтерської діяльності в різних спільнотах громадян, 

визначення та уточнення змісту функцій, які воно виконує у сучасному соціумі. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Текст методики “П’ятифакторний опитувальник особистості 5PFQ” 

(адаптація А. Б. Хромова, 2000) 

1. Мне нравиться заниматься физкультурой 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я не люблю физические нагрузки 

2. Люди считают меня отзывчивым и 

доброжелательным человеком 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Некоторые люди считают меня холодным 

и черствым 

3. Я во всем ценю чистоту и порядок 
-

2 

-

1 
0 1 2 Иногда я позволяю себе быть неряшливым 

4. Меня часто беспокоит мысль, что что-

нибудь может случиться 
-

2 

-

1 
0 1 2 «Мелочи жизни» меня не тревожат 

5. Все новое вызывает у меня интерес 
-

2 

-

1 
0 1 2 Часто новое вызывает у меня раздражение 

6. Если я ничем не занят, то это меня 

беспокоит 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я человек спокойный и не люблю 

суетиться 

7. Я стараюсь проявлять дружелюбие ко 

всем людям 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не всегда и не со всеми дружелюбный 

человек 

8. Моя комната всегда аккуратно прибрана 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не очень стараюсь следить за чистотой и 

порядком 

9. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не обращаю внимания на мелкие 

проблемы 

10. Мне нравятся неожиданности 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я люблю предсказуемость событий 

11. Я не могу долго оставаться в 

неподвижности 
-

2 

-

1 
0 1 2 Мне не нравится быстрый стиль жизни 

12. Я тактичен по отношения к другим 

людям 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Иногда в шутку я задеваю самолюбие 

других 

13. Я методичен и пунктуален во всем 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я не очень обязательный человек 

14. Мои чувства легко уязвимы и ранимы 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я редко тревожусь и редко чего-либо 

боюсь 

15. Мне не интересно, когда ответ ясен 

заранее 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не интересуюсь вещами, которые мне не 

понятны 

16. Я люблю, чтобы другие быстро 

выполняли мои распоряжения 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не спеша выполняю чужие 

распоряжения 

17. Я уступчивый и склонный к 

компромиссам человек 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я люблю поспорить с окружающими 

18. Я проявляю настойчивость, решая 

трудную задачу 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я не очень настойчивый человек 

19. В трудных ситуациях я весь сжимаюсь 

от напряжения 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я могу расслабиться в любой ситуации 

20. У меня очень живое воображение 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я всегда предпочитаю реально смотреть 

на мир 

21. Мне часто приходится быть лидером, 
проявлять инициативу 

-

2 

-

1 
0 1 2 Я скорее подчиненный, чем лидер 

22. Я всегда готов оказать помощь и - - 0 1 2 Каждый должен уметь позаботиться о себе 
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разделить чужие трудности 2 1 

23. Я очень старательный во всех делах 

человек 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я не очень усердствую на работе 

24. У меня часто выступает холодный пот и 

дрожат руки 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я редко испытывал напряжение, 

сопровождаемое дрожью в теле 

25. Мне нравится мечтать 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я редко увлекаюсь фантазиями 

26. Часто случается, что я руковожу, отдаю 

распоряжения другим людям 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я предпочитаю, чтобы кто-то другой брал 

в свои руки руководство 

27. Я предпочитаю сотрудничать с другими, 

чем соперничать 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Без соперничества общество не могло бы 

развиваться 

28. Я серьезно и прилежно отношусь к 

работе 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я стараюсь не брать дополнительные 

обязанности на работе 

29. В необычной обстановке я часто 

нервничаю 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я легко привыкаю к новой обстановке 

30. Иногда я погружаюсь в глубокие 

размышления 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не люблю тратить свое время на 

размышления 

31. Мне нравится общаться с незнакомыми 

людьми 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я не очень общительный человек 

32. Большинство людей добры от природы 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я думаю, что жизнь делает некоторых 

людей злыми 

33. Люди часто доверяют мне 

ответственные дела 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Некоторые считают меня 

безответственным 

34. Иногда я чувствую себя одиноко, 

тоскливо и все валится из рук 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Часто, что-либо делая, я так увлекаюсь, 

что забываю обо всем 

35. Я хорошо знаю, что такое красота и 

элегантность 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Мое представление о красоте такое же, как 

и у других 

36. Мне нравится приобретать новых друзей 

и знакомых 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я предпочитаю иметь только несколько 

надежных друзей 

37. Люди, с которыми я общаюсь, обычно 

мне нравятся 
-

2 

-

1 
0 1 2 Есть такие люди, которых я не люблю 

38. Я требователен и строг в работе 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Иногда я пренебрегаю своими 

обязанностями 

39. Когда я сильно расстроен, у меня тяжело 

на душе 
-

2 

-

1 
0 1 2 

У меня очень редко бывает мрачное 

настроение 

40. Музыка способна так захватить меня, 

что я теряю чувство времени 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Драматическое искусство и балет кажутся 

мне скучными 

41. Я люблю находиться в больших и 

веселых компаниях 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я предпочитаю уединение 

42. Большинство людей честные, и им 

можно доверять 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Иногда я отношусь подозрительно к 

другим людям 

43. Я обычно работаю добросовестно 
-

2 

-

1 
0 1 2 Люди часто находят в моей работе ошибки 

44. Я легко впадаю в депрессию 
-

2 

-

1 
0 1 2 Мне невозможно испортить настроение 

45. Настоящее произведение искусства 

вызывает у меня восхищение 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я редко восхищаюсь совершенством 

настоящего произведения искусства 

46. «Болея» на спортивных соревнованиях, - - 0 1 2 Я не понимаю, почему люди занимаются 
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я забываю обо всем 2 1 опасными видами спорта 

47. Я стараюсь проявлять чуткость, когда 

имею дело с людьми 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Иногда мне нет дела до интересов других 

людей 

48. Я редко делаю необдуманно то, что хочу 

сделать 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я предпочитаю принимать решения 

быстро 

49. У меня много слабостей и недостатков 
-

2 

-

1 
0 1 2 У меня высокая самооценка 

50. Я хорошо понимаю свое душевное 

состояние 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Мне кажется, что другие люди менее 

чувствительны, чем я 

51. Я часто игнорирую сигналы, 

предупреждающие об опасности 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я предпочитаю избегать опасных 

ситуаций 

52. Радость других я разделяю как 

собственную 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не всегда разделяю чувства других 

людей 

53. Я обычно контролирую свои чувства и 

желания 
-

2 

-

1 
0 1 2 Мне трудно сдерживать свои желания 

54. Если я терплю неудачу, то обычно 

обвиняю себя 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Мне часто «везет», и обстоятельства редко 

бывают против меня 

55. Я верю, что чувства делают мою жизнь 

содержательнее 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я редко обращаю внимание на чужие 

переживания 

56. Мне нравятся карнавальные шествия и 

демонстрации 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Мне не нравится находиться в 

многолюдных местах 

57. Я стараюсь поставить себя на место 

другого человека, чтобы его понять 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не стремлюсь понять все нюансы 

переживаний других людей 

58. В магазине я обычно долго выбираю то, 

что надумал купить 
-

2 

-

1 
0 1 2 Иногда я покупаю вещи импульсивно 

59. Иногда я чувствую себя жалким 

человеком 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Обычно я чувствую себя нужным 

человеком 

60. Я легко «вживаюсь» в переживания 

вымышленного героя 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Приключения киногероя не могут 

изменить мое душевное состояние 

61. Я чувствую себя счастливым, когда на 

меня обращают внимание 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я скромный человек и стараюсь не 

выделяться среди людей 

62. В каждом человеке есть нечто, за что его 

можно уважать 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я еще не встречал человека, которого 

можно было бы уважать 

63. Обычно я хорошо думаю, прежде чем 

действую 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не люблю продумывать заранее 

результаты своих поступков 

64. Часто у меня бывают взлеты и падения 

настроения 
-

2 

-

1 
0 1 2 Обычно у меня ровное настроение 

65. Иногда я чувствую себя фокусником, 

подшучивающим над людьми 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Люди часто называют меня скучным, но 

надежным человеком 

66. Я привлекателен для лиц 

противоположного иола 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Некоторые считают меня обычным и 

неинтересным человеком 

67. Я всегда стараюсь быть добрым и 

внимательным с каждым человеком 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Некоторые люди думают, что я 

самонадеянный и эгоистичный 

68. Перед путешествием я намечаю точный 

план 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я не могу понять, зачем люди строят такие 

детальные планы 

69. Мое настроение легко меняется на 

противоположное 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я всегда спокоен и уравновешен 

70. Я думаю, что жизнь – это азартная игра - - 0 1 2 Жизнь – это опыт, передаваемый 
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2 1 последующим поколениям 

71. Мне нравится выглядеть вызывающе 
-

2 

-

1 
0 1 2 

В обществе я обычно не выделяюсь 

поведением и модной одеждой 

72. Некоторые говорят, что я снисходителен 

к окружающим 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Говорят, что я часто хвастаюсь своими 

успехами 

73. Я точно и методично выполняю свою 

работу 
-

2 

-

1 
0 1 2 

Я предпочитаю «плыть по течению», 

доверяя своей интуиции 

74. Иногда я бываю настолько взволнован, 

что даже плачу 
-

2 

-

1 
0 1 2 Меня трудно вывести из себя 

75. Иногда я чувствую, что могу открыть в 

себе нечто новое 
-

2 

-

1 
0 1 2 Я не хотел бы ничего в себе менять 
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Додаток Б 

Текст методики «Діагностика соціально-психологічних установок 

особистості в мотиваційно-потребнісній сфері» О. Ф. Потьомкіної 

Инструкция 

Ответьте на каждый вопрос «да», если он верно описывает ваше поведение, и 

«нет», если ваше  поведение не соответствует тому, о чем говорится в вопросе. 

Тестовое задание 

Часть I. Выявление степени выраженности социально-психологических 

установок, направленных  на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат» 

№ Вопрос 
Ответ 

Да Нет 

1 Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем этап ее завершения?     

2 Для достижения цели Вы обычно не жалеете сил?     

3 Вам часто говорят, что Вы больше думаете о других, чем о себе?     

4 Вы обычно много времени уделяете своей особе?     

5 Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что Вам неинтересно, даже  если это необходимо?     

6 Вы уверены, что настойчивости в Вас больше, чем способностей?     

7 Вам легче просить за других, чем за себя?     

8 Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о других?     

9 Заканчивая интересное дело, Вы часто сожалеете о том, что интересная работа  уже завершена, а с ней жаль 

расставаться? 

    

10 Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать результата, чем  просто добрые и отзывчивые?     

11 Вам трудно отказать людям, когда они Вас о чем-либо просят?     

12 Для себя Вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других?     

13 Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно думать о выигрыше?     

14 Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач?     

15 Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или  неприятности?     

16 Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться?     

17 Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-настоящему?     

18 Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, нехватке  времени, помехам со стороны?     

19 Для себя у Вас обычно не хватает ни времени, ни сил?     

20 Вам трудно заставить себя сделать что-то для других?     

21 Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете закончить их до  конца?     

22 Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех в жизни?     

23 Вы стремитесь как можно больше сделать для других людей?     

24 Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе?     

25 Можете ли Вы увлечься делом настолько, что забываете о времени и о себе?     

26 Вам часто удается довести начатое дело до конца?     

27 Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни – жить интересами других  людей?     

28 Вы можете назвать себя эгоистом?     
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29 Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не можете закончить  начатое дело?     

30 Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми качествами?     

31 Ваша отличительная черта – бескорыстие?     

32 Свободное время Вы используете для своих увлечений?     

33 Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, что кому- то обещали что-либо 

сделать? 

    

34 Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе?     

35 Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах?     

36 Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений?     

37 Соглашаясь на какое-либо дело, Вы больше думаете о том, насколько оно Вам  интересно?     

38 Стремление к результату в любом деле – Ваша отличительная черта?     

39 Ваша отличительная черта – умение помочь другим людям?     

40 Вы способны прилагать максимальные усилия лишь за хорошее вознаграждение?     

  

Часть II. Выявление степени выраженности социально-психологических 

установок,  направленных  на «свободу – власть», «труд – деньги» 

№ Вопрос 
Ответ 

Да Нет 

1 Вы согласны, что самое главное в жизни – быть мастером своего дела?     

2 Вы более всего дорожите возможностью самостоятельного выбора решения?     

3 Ваши знакомые считают Вас властным человеком?     

4 Вы согласны, что люди, которые не умеют заработать деньги, не стоят уважения?     

5 Творческий труд для Вас является главным наслаждением в жизни?     

6 Основное стремление в Вашей жизни – свобода, а не власть и деньги?     

7 Вы согласны, что иметь власть над людьми – наиболее важная ценность?     

8 Ваши друзья состоятельные в материальном отношении люди?     

9 Вы стремитесь, чтобы все вокруг Вас были заняты увлекательным делом?     

10 Вам всегда удается следовать своим убеждениям вопреки требованиям со  стороны?     

11 Считаете ли Вы, что самое важное качество для власти – это ее сила?     

12 Вы уверены, что все можно купить за деньги?     

13 Вы выбираете друзей по деловым качествам?     

14 Вы стараетесь не связывать себя различными обязательствами перед другими  людьми?     

15 Вы испытываете чувство негодования, если кто-либо не подчиняется Вашим  требованиям?     

16 Деньги куда надежнее, чем власть и свобода?     

17 Вам бывает невыносимо скучно без любимой работы?     

18 Вы убеждены, что каждый должен обладать свободой в рамках закона?     

19 Вам легко заставить людей делать то, что Вы хотите?     

20 Вы согласны, что лучше иметь высокую зарплату, чем высокий интеллект?     

21 В жизни Вас радует только отличный результат работы?     
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22 Самое главное стремление в Вашей жизни – быть свободным?     

23 Вы считаете себя способным руководить большим коллективом?     

24 Является ли для Вас заработок главным стремлением в жизни?     

25 Любимое дело для Вас ценнее, чем власть и деньги?     

26 Вам обычно удается отвоевать свое право на свободу?     

27 Испытываете ли Вы жажду власти, стремление руководить?     

28 Вы согласны, что деньги не пахнут, и не важно, как они заработаны?     

29 Даже бывая на отдыхе, Вы не можете не работать?     

30 Вы готовы многим жертвовать, чтобы быть свободным?     

31 Вы чувствуете себя хозяином в своей семье?     

32 Вам трудно ограничить себя в денежных средствах?     

33 Ваши друзья и знакомые ценят Вас как специалиста?     

34 Люди, ущемляющие Вашу свободу, вызывают у Вас наибольшее негодование?     

35 Власть может заменить Вам многие другие ценности?     

36 Вам обычно удается накопить нужную сумму денег?     

37 Труд – наибольшая ценность для Вас?     

38 Вы уверенно и непринужденно чувствуете себя среди незнакомых людей?     

39 Вы согласны ущемить свободу, чтобы обладать властью?     

40 Наиболее сильное потрясение для Вас – отсутствие денег?     
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Додаток В 

Текст методики «Діагностика типу емоційної реакції на вплив»  

В. В. Бойка 

1. Когда я усталый прихожу с работы домой, то усталость: 

a. быстро проходит; 

b. остается какое-то время, но я ее не показываю; 

c. отрицательно сказывается на общении с домашними. 

 Жизнь показывает, что я склонен: 

 . все видеть в основном оптимистично; 

a. воспринимать все преимущественно в спокойных, нейтральных тонах; 

b. относиться ко всему по большей части пессимистично. 

 Когда на улице хорошая погода, то чаще всего: 

 . у меня улучшается настроение или повышается активность; 

a. мне хочется расслабиться, отложить дела, бездельничать; 

b. я на это никак не реагирую или чувствую себя несчастным, подавленным. 

 Если бы мне предложили пройти тест на определение уровня интеллекта, то я: 

 . охотно согласился бы; 

a. постарался бы не проходить; 

b. категорически отказался бы. 

 В общении с новым деловым партнером (коллегой) я обычно: 

 . легко и быстро вступаю в контакт; 

a. сначала некоторое время присматриваюсь и проявляю осторожность; 

b. стараюсь вообще особенно не сближаться. 

 Когда бывает радостно на душе, то обычно мне хочется: 

 . чтобы это увидели, почувствовали все; 

a. чтобы это увидели, почувствовали только близкие мне люди; 

b. чтобы этого никто не заметил. 

 Очередное трудное обстоятельство в жизни я чаще всего воспринимаю: 

 . с готовностью успешно преодолеть; 

a. с некоторой тревогой, беспокойством; 

b. с чувством досады или раздражения. 

 Написать письмо на телевидение меня могла бы побудить скорее всего: 

 . передача, которая очень понравилась; 

a. передача, которая содержала вопрос, требующий ответа; 

b. передача, которая вызвала протест, неудовлетворение. 

 Когда возникают нежные чувства к близким, я обычно: 

 . проявляю их открыто; 

a. стесняюсь своей сентиментальности; 

b. стараюсь не показывать. 

 Необходимость принимать ответственные решения в личной жизни обычно: 

 . мобилизует меня; 

a. вызывает растерянность, ставит в тупик; 

b. огорчает или расстраивает. 

 Сомнительные, но интересные идеи, знания, факты я обычно: 

 . включаю в багаж своих знаний; 

a. тщательно обдумываю, взвешиваю; 

b. решительно отторгаю или опровергаю. 

 Когда представители противоположного пола говорят мне комплименты, я обычно: 

 . не скрываю своего удовольствия; 

a. смущаюсь, чувствую неловкость; 
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b. сомневаюсь в их искренности. 

 Если мое предложение будет отвергнуто руководителем, то я скорее всего: 

 . сделаю новое предложение или внесу исправления в прежнее; 

a. буду переживать в себе случившееся; 

b. выскажу свое недовольство или не стану впредь вносить предложения. 

 Я человек: 

 . очень доверчивый; 

a. осмотрительный, настороженный; 

b. очень недоверчивый. 

 На юмор и шутки в основном реагирую так: 

 . открыто смеюсь, радуюсь; 

a. воспринимаю сдержанно; 

b. отношусь критично или реагирую редко. 

 Если кто-либо из членов семьи опять делает не то или не так, я чаще всего: 

 . терпеливо и спокойно объясняю, как надо сделать; 

a. начинаю ворчать, брюзжать; 

b. шумлю, ругаюсь, устраиваю разгон. 

 Жизнь чаще: 

 . радует; 

a. не вызывает определенных эмоций; 

b. огорчает или разочаровывает. 

 Анекдоты я: 

 . обожаю; 

a. воспринимаю без особого восторга; 

b. не люблю. 

 Неприятные обязанности на работе я большей частью выполняю: 

 . столь же терпеливо, как и остальные; 

a. нехотя; 

b. с неудовольствием или с досадой, раздражением. 

 Для моего стиля жизни больше характерно: 

 . активное планомерное продвижение к намеченной цели; 

a. стабильность, постоянство; 

b. желание периодически многое или что-нибудь резко изменять. 

 Если бы мне предложили отметить круглую дату моего трудового пути, я бы вероятнее всего 

ответил: 

 . принимаю предложение; 

a. мне не очень хочется или неловко оказаться в центре внимания; 

b. я не люблю подобные мероприятия. 

 На справедливые, но обидные по форме замечания в мой адрес я обычно в первый момент 

реагирую так: 

 . принимаю с благодарностью, признанием; 

a. обижаюсь, но не показываю это; 

b. защищаюсь или теряю самообладание, «завожусь». 

 Я хотел бы, чтобы моя профессиональная деятельность: 

 . была связана с активным общением с людьми; 

a. не требовала активного общения; 

b. по возможности исключала общение. 

 Дружеские подшучивания по моему адресу: 

 . вполне принимаю; 

a. не одобряю, но терплю; 

b. не выношу, не приемлю. 

 Недостатки личности делового партнера чаще всего: 
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 . принимаю как обстоятельство, которое надо преодолевать; 

a. стараюсь молча терпеть; 

b. заставляют нервничать, огорчаться. 

 Будь я руководителем, то для завоевания авторитета у коллег предпочел бы такое средство: 

 . оказание помощи и поддержки; 

a. терпение и выдержку; 

b. строгость и требовательность. 

 Если бы на собрании коллектива меня похвалили за хорошую работу, то по всей вероятности: 

 . я не скрывал бы своего удовлетворения; 

a. смутился бы или постарался скрыть свои чувства; 

b. не испытал бы особых чувств или это меня не порадовало. 

 Если меня кто-либо разозлит, то: 

 . быстро отхожу, забываю о случившемся; 

a. успокаиваю себя, убеждаю, что надо уметь прощать, и у меня это получается; 

b. злюсь долго и ничего с этим не могу поделать. 

 Когда вечером раздается неожиданный стук в дверь, то я по обыкновению: 

 . ожидаю что-нибудь приятное; 

a. настораживаюсь, но не подаю вида; 

b. явно нервничаю, жду что-нибудь неприятное. 

 Когда в дружеской компании меня просят петь или плясать, то я: 

 . тут же откликаюсь; 

a. некоторое время смущаюсь и не решаюсь; 

b. предпочитаю, чтобы меня не просили. 

 Мелочи жизни я воспринимаю: 

 . как тонизирующий фактор; 

a. как беспокоящее меня обстоятельство; 

b. как досадные неприятности. 

 Моя жизнь в целом: 

 . наполнена яркими событиями, которые я чаще всего сам себе организую; 

a. размерена и спокойна; 

b. скучна и однообразна. 

 Если бы кто-нибудь из коллег, с которым не было особых отношений, вдруг стал мне 

оказывать дружеское расположение, то: 

 . я тут же ответил бы взаимностью; 

a. сначала постарался бы понять причину, а потом решил, как себя вести; 

b. воздержался бы от дружеских отношений. 

 Если коллега нанесет мне какую-то обиду, то я скорее всего: 

 . быстро смогу простить его; 

a. буду переживать, стараясь не показывать это; 

b. когда-нибудь отвечу ему тем же. 

 Обстановка на работе чаще всего вызывает: 

 . хорошее или бодрое, приподнятое настроение; 

a. внутреннее напряжение, беспокойство; 

b. раздражение или плохое, сниженное настроение. 

 Полезные советы со стороны знакомых я обычно: 

 . тут же принимаю с благодарностью; 

a. тщательно обдумываю и проверяю на надежность; 

b. не принимаю в расчет, стараюсь жить своим умом. 
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Додаток Г 

Анкета оцінки ефективності діяльності (Т. В. Тимчук) 

 

Оцініть, будь ласка, ефективність Вашої роботи за наступними критеріями, 

присвоївши кожному з них бал від 1 до 10. Пам’ятайте, що Ваші відповіді є 

анонімними та конфіденційними. 

Шкала оцінки: 

 

10-------------9---------------8--------------7--------------6-------------5--------------4------------3------------2------------1 

Відмінно          Дуже добре                    Задовільно            Потребує роботи Незадовільно 

 

1. Своєчасне виконання завдань: ________ 

2. Ефективність виконання завдань:________ 

3. Застосування набутих знань та навичок:______ 

4. Розуміння поставлених перед Вами завдань:________ 

5. Акуратність у виконанні завдань: ________ 

6. Звернення за порадою у разі труднощів: _______ 

7. Відповідальне ставлення до завдань: ________ 

8. Творчий підхід до завдань: _________ 

9. Задоволення від роботи: ________ 

10. Відчуття важливості своєї роботи:_________ 
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Додаток Д 

Статеві відмінності особистісних якостей волонтерів (результати 

аналізу t-критерію Стьюдента для підгруп чоловіків і жінок групи 

волонтерів) 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for 
Equality of 

Means 

F Sig. Sig. (2-tailed) 

І- Інтроверсія-Екстраверсія Equal variances assumed 6,409 ,013 ,000 

Equal variances not 
assumed 

  ,000 

І-пасивність-активність Equal variances assumed 5,599 ,020 ,000 

Equal variances not 
assumed 

  ,000 

І-підлеглість-домінування Equal variances assumed 1,817 ,180 ,050 

Equal variances not 
assumed 

  ,044 

І-замкнутість-товариськість Equal variances assumed 3,704 ,057 ,008 

Equal variances not 
assumed 

  ,005 

І-уникнення вражень-пошук 
вражень 

Equal variances assumed 8,236 ,005 ,000 

Equal variances not 
assumed 

  ,000 

І-уникнення уваги-пошук уваги Equal variances assumed 3,509 ,064 ,021 

Equal variances not 
assumed 

  ,017 

ІІ-Відособленість-Привязаність Equal variances assumed 5,300 ,023 ,361 

Equal variances not 
assumed 

  ,399 

ІІ-байдужість-теплота Equal variances assumed 1,115 ,293 ,430 

Equal variances not 
assumed 

  ,439 

ІІ-суперництво-співпраця Equal variances assumed 1,470 ,228 ,728 

Equal variances not 
assumed 

  ,738 

ІІ-підозрілість-довірливість Equal variances assumed ,409 ,524 ,787 

Equal variances not 
assumed 

  ,795 

ІІ-нерозуміння-розуміння Equal variances assumed 8,841 ,004 ,304 

Equal variances not 
assumed 

  ,349 

ІІ-самоповага-повага інших Equal variances assumed 4,843 ,030 ,186 

Equal variances not 
assumed 

  ,210 

ІІІ-Імпульсивність-Самоконтроль Equal variances assumed ,132 ,717 ,141 

Equal variances not 
assumed 

  ,149 

ІІІ-неакуратність-акуратність Equal variances assumed ,176 ,675 ,024 

Equal variances not 
assumed 

  ,025 

ІІІ-відсутність наполегливості-
наполегливість 

Equal variances assumed ,952 ,331 ,613 

Equal variances not 
assumed 

  ,629 

ІІІ-бузвідповідальність-
відповідальність 

Equal variances assumed ,039 ,845 ,816 

Equal variances not 
assumed 

  ,815 

ІІІ-імпульсивність-самоконтроль 
поведінки 

Equal variances assumed ,012 ,914 ,113 

Equal variances not 
assumed 

  ,111 
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ІІІ-безпечність-завбачливість Equal variances assumed 3,329 ,071 ,441 

Equal variances not 
assumed 

  ,466 

IV-Емоційна стійкість-нестійкість Equal variances assumed ,060 ,807 ,101 

Equal variances not 
assumed 

  ,101 

IV-бузтурботність-тривожність Equal variances assumed ,291 ,590 ,013 

Equal variances not 
assumed 

  ,011 

IV-розслабленість-напруженість Equal variances assumed ,027 ,869 ,451 

Equal variances not 
assumed 

  ,455 

IV-емоційна комфортність-
депресивність 

Equal variances assumed ,050 ,823 ,031 

Equal variances not 
assumed 

  ,028 

IV-самодостатність-самокритика Equal variances assumed ,249 ,618 ,992 

Equal variances not 
assumed 

  ,992 

IV-емоційна стабільність-
лабільність 

Equal variances assumed ,913 ,341 ,151 

Equal variances not 
assumed 

  ,141 

V-Практичність-Експресивність Equal variances assumed 1,154 ,285 ,427 

Equal variances not 
assumed 

  ,431 

V-консервативність-цікавість Equal variances assumed 6,856 ,010 ,024 

Equal variances not 
assumed 

  ,014 

V-реалістичність-допитливість Equal variances assumed 3,254 ,074 ,001 

Equal variances not 
assumed 

  ,002 

V-відсутність артистичності-
артистичність 

Equal variances assumed 1,300 ,257 ,004 

Equal variances not 
assumed 

  ,006 

V-нечутливість-сензитивність Equal variances assumed 11,917 ,001 ,000 

Equal variances not 
assumed 

  ,001 

V-ригідність-пластичність Equal variances assumed 3,425 ,067 ,001 

Equal variances not 
assumed 

  ,000 
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Додаток Е 

Значимість тесту критерію U-Манна-Уїтні для параметрів 

мотиваційних орієнтацій за ознакою залученості до волонтерської 

діяльності 

Test Statistics
a
 

 

Орієнта

ція на 

процес 

Орієнта

ція на 

результ

ат 

Орієнта

ція на 

альтруїз

м 

Орієнтаці

я на 

егоїзм 

Орієнтаці

я на 

працю 

Орієнта

ція на 

гроші 

Орієнтаці

я на 

свободу 

Орієнтаці

я на 

владу 

Mann-Whitney U 5383,00

0 

4991,50

0 
239,000 603,000 3207,000 

1604,00

0 
5378,500 2474,000 

Wilcoxon W 11599,0

00 

12251,5

00 

6455,00

0 
7863,000 9423,000 

8864,00

0 
11594,500 9734,000 

Z -2,577 -3,347 -12,741 -12,001 -6,888 -10,119 -2,558 -8,290 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,010 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 
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Додаток Є 

Середні значення параметрів за методикою «Пятифакторний 

опитувальник особистості» психологів, які залучені і не залучені до 

волонтерської діяльності 

Statistics 

Волонтер-

неволонтер 

І- 

Інтров

ерсія-

Екстра

версія 

І-

уникне

ння 

уваги-

пошук 

уваги 

ІІ-

Відосо

бленіс

ть-

Привя

заність 

ІІ-

байду

жість-

теплот

а 

ІІ-

підозрі

лість-

довірл

ивість 

ІІ-

нерозу

міння-

розумі

ння 

ІІ-

самоп

овага-

повага 

інших 

ІІІ-

відсут

ність 

напол

егливо

сті-

напол

егливіс

ть 

V-

реаліс

тичніст

ь-

допитл

ивість 

V-

нечутл

ивість-

сензит

ивніст

ь 

невол

онтер 

N Vali

d 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Mis

sing 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 57,17 12,66 36,97 8,63 7,20 6,94 7,23 12,14 12,11 11,57 

Median 59,00 13,00 40,00 9,00 6,00 6,00 7,00 13,00 13,00 12,00 

волон

тер 

N Vali

d 
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Mis

sing 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 50,79 10,89 61,50 13,29 11,71 12,95 12,11 13,29 13,32 13,58 

Median 53,50 12,00 63,00 14,00 12,00 13,00 12,00 14,00 14,00 14,00 
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Додаток Ж 

Показники якості моделі ефективності волонтерської діяльності 

Модель R Коефіцієнт 

детермінації 

R2 

Скорего-

ваний  

R2 

Стандартна 

помилка оцінки 

Показник 

Дарбіна-

Уотсона 

1 ,631 ,399 ,392 5,096  

1,740 2 ,705 ,497 ,486 4,688 

 

 

Додаток З 

Показники передбачуваності моделі 

Модель Показник критерію 

Фішера  

(F) 

Статистична 

значимість 

(sig) 

1 61,639 ,000 

2 45,366 ,000 

 

 

 

Додаток І 

Показники якості моделі ефективності професійної діяльності 

Модель R Коефіцієнт 

детермінації 

R2 

Скорего-

ваний  

R2 

Стандартна 

помилка оцінки 

Показник 

Дарбіна-

Уотсона 

1 ,780 ,609 ,605 7,656  

1,821 2 ,801 ,642 ,635 7,363 

3 ,821 ,675 ,666 7,048 
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Додаток Ї 

Показники передбачуваності моделі 

Модель Показник критерію 

Фішера  

(F) 

Статистична 

значимість 

(sig) 

1 169,761 ,000 

2 96,710 ,000 

2 73,976 ,000 

 

 

Додаток Й 

Показники значимості моделей 

Кроки (моделі) Хі-квадрат Ступені 

свободи 

Значимість 

Sig 

Крок 1 Step 254,812 1 ,000 

Block 254,812 1 ,000 

Model 254,812 1 ,000 

Крок 2 Step 8,549 1 ,003 

Block 263,361 2 ,000 

Model 263,361 2 ,000 

Крок 3 Step 5,188 1 ,023 

Block 268,549 3 ,000 

Model 268,549 3 ,000 

Крок 4 Step 4,141 1 ,042 

Block 272,690 4 ,000 

Model 272,690 4 ,000 

Крок 5 Step 8,062 2 ,018 

Block 280,752 6 ,000 

Model 280,752 6 ,000 

Крок 6 Step 8,267 1 ,004 

Block 289,019 7 ,000 

Model 289,019 7 ,000 

Крок 7 Step 7,093 1 ,008 

Block 296,113 8 ,000 

Model 296,113 8 ,000 

Крок 8 Step 23,770 1 ,000 

Block 319,883 9 ,000 

Model 319,883 9 ,000 

Крок 9 Step ,000 1 ,987 
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Block 319,883 10 ,000 

Model 319,883 10 ,000 

 

 

Додаток К 

Показники якості моделей 

Кроки 

(моделі) 

Показник 

правдоподібності 

-2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Множинний коефіцієнт 

детермінації 

Nagelkerke R Square 

1 65,071
a
 ,668 ,891 

2 56,522
b
 ,680 ,907 

3 51,334
b
 ,687 ,917 

4 47,193
b
 ,693 ,924 

5 39,131
c
 ,703 ,938 

6 30,864
c
 ,714 ,952 

7 23,771
d
 ,722 ,964 

8 ,000
e
 ,750 1,000 

9 ,000
e
 ,750 1,000 

 

Додаток Л 

Прогностична здатність моделей 

Наявні значення Передбачені значення 

Волонтер-неволонтер Percentage 

Correct Волонтер Неволонтер 

Модель 

7 

Волонтер-неволонтер неволонтер 109 2 98,2 

волонтер 1 119 99,2 

Сумарний відсоток   98,7 

Модель 

8 

Волонтер-неволонтер неволонтер 111 0 100 

волонтер 0 120 100 

Сумарний відсоток   100 

Модель 

9 

Волонтер-неволонтер неволонтер 111 0 100 

волонтер 0 120 100 

Сумарний відсоток   100 

 

 


