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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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 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:  

– 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 

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’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; 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. 

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 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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет, методи; висвітлено наукову новизну і практичну 

значущість; наведено дані про впровадження та апробацію отриманих результатів, 

публікації та структуру роботи. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади вивчення 

волонтерської діяльності» – висвітлено теоретичні підходи до визначення 

волонтерської діяльності, розкрито її психологічні особливості й атрибутивні 

характеристики, обґрунтовано та побудовано концептуальну модель інтенції 

волонтера. 
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); структурно-

морфологічного – йдеться про психологічні компоненти діяльності волонтерів, а 

саме – мотивацію, цілі, здатність прогнозувати результат, вміння планувати і 

приймати власні рішення (О. С. Азарова); аксіологічного – йдеться про духовні й 

моральні уявлення про суб’єкт трудової діяльності через волонтерство 

(О. І. Холіна), цінність волонтерства для самих волонтерів, які співвідносять свої 

потреби, ідеї та переконання з потребами інших людей (К. Бідерман); діяльнісного – 

як вид діяльності, що має в основі принципи свободи від примусу, можливості 

вибору, альтруїзму, діяльності поза сімейними і дружніми стосунками 

(О. М. Леонтьєв, Л. С. Виготський); системного – як цілісність, складне системне 

утворення (П. К. Анохін, С. Л. Леньков, Б. Ф. Ломов, Т. Б. Мацюк); акмеологічного 

– йдеться про закономірності, чинники та умови продуктивного й оптимального 

розвитку особистості волонтера в умовах виконання волонтерської діяльності 

(О. О. Бодальов, Н. В. Кузьміна); компетентнісного – результативність 



 

волонтерської діяльності визначається потенціалом і розвитком особистості 

волонтера, а не лише наявністю у нього якостей, необхідних для виконання 

діяльності (І. О. Зимня, В. Д. Шадриков). 

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 

суспільно значущих функцій; її предметом є матеріальні ресурси, які задовольняють 

запит на волонтерську допомогу (М. Олчман) і послуги (Р. Беккерс).  

Засобами волонтерської діяльності вважають матеріальні і нематеріальні, 

інтелектуальні, особистісні ресурси суб’єкта. Її результатом є задоволення потреб 

благоотримувача шляхом надання послуг. Результативність суб’єкта волонтерської 

діяльності має вияви в успішності (неуспішності), задоволеності (незадоволеності) її 

процесом та результатами. 

У структурно-морфологічній парадигмі волонтерської діяльності її внутрішній 

бік складають потреби, мотиви, цілі, особистісні смисли, задачі, дії; результати (для 

особистості, для суспільства), зовнішній – спрямування, способи, засоби, умови 

(О. С. Азарова, М. С. Яніцький). У суб’єктно-діяльнісній парадигмі до основних 

складових волонтерської діяльності відносять суб’єкт, мету, продукт, режим, 

мотивацію, її організацію і трудовий стаж (Л. О. Кудрінська та ін.). 

Психологічна структура волонтерської діяльності містить: суб’єкт 

(індивідуальний та груповий), потреби (альтруїстичні, соціальні та ін.), мотиви 

(конструктивні і неконструктивні, егоїстичні й альтруїстичні), цілі (декларовані, 

недекларовані, близькі і віддалені у часі, егоїстичні, альтруїстичні та ін.), засоби 

(матеріальні/нематеріальні, зовнішні/внутрішні), дії, результати, об’єкт (природні 

предмети, конкретна сфера діяльності, соціальна група та ін.). 

Чинниками волонтерської діяльності вважають особистісні, комунікативно-

діяльнісні, соціально-психологічні (О. С. Азарова); зовнішні і внутрішні 

(Є. П. Ільїн); суб’єктивні та об’єктивні (Е. М. Балашов); віра у свої можливості 

здійснити доленосні зміни в країні, довіра громадян до волонтерів, готовність їх 

підтримувати (О. В. Іщенко, О. Ю. Касперович, О. В. Панькова). 

На основі теоретичного аналізу проблеми розроблено концептуальну модель 

інтенції волонтера. 

Інтенція як іманентна спрямованість свідомості на предмет (реальний чи 

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

діяльність (рис. 1).  

Суб’єктні (базові) чинники результативності діяльності волонтера містять три 

компоненти: індивідний, особистісний, об'єктивний. Індивідні – вік, стать; 

особистісні – індивідуально-психологічні, мотиваційні складові; об'єктивні – освіта, 

рівень доходу, територіальна належність, сімейний стан. 

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 (які поділяються за мірою використання фаху). 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальна модель інтенції волонтера 

Отже, 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 
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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. 

У другому розділі – «Методичні засади дослідження індивідуально-

психологічних та мотиваційних особливостей особистості як чинників 

діяльності волонтера» – обґрунтовано добір методичного інструментарію, 

здійснено опис вибірки, деталізовано зміст блоків чинників результативності 

волонтерської діяльності, співвіднесено їх із діагностичним інструментарієм, за 

допомогою якого проводився збір емпіричного матеріалу. 

Відповідно до мети і завдань дослідження окреслено основні етапи. На 

першому етапі проаналізовано наукову літературу щодо стану розробки проблеми 

психологічних чинників волонтерської діяльності, обґрунтовано і побудовано 

концептуальну модель інтенції волонтера, розроблено робоче поняття волонтерської 

діяльності, розроблено методологічні засади емпіричного дослідження; 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. 
В емпіричній частині дослідження взяла участь 231 особа. Усю вибірку 

поділено за двома критеріями: включеності у волонтерську діяльність та її 

фаховості. Таким чином, вибірку розподілено на 6 груп (табл. 1): 

Таблиця 1 

Розподіл вибірки відповідно до досліджуваних груп 

Включеність у 

волонтерську 

діяльність 

Фаховість діяльності 

Фахова діяльність Нефахова діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=120 

Досліджувані, 

включені у  

волонтерську  

діяльність 

n=38 

Волонтери-

психологи 

n=47 

Волонтери-

юристи 

n=35 

Волонтери, які 

здійснюють нефахову 

діяльність 

n=111 

Досліджувані, не  

включені у  

волонтерську  

діяльність 

n=35 

Психологи 

n=41 

Юристи 

n=35 

Досліджувані, які 

здійснюють нефахову 

діяльність 

 

1) волонтери-психологи (особи, які включені у волонтерську діяльність і 

займаються фаховою діяльністю – надають психологічну допомогу) (ВП); 

2) волонтери-юристи (особи, які включені у волонтерську діяльність і 

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



 

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

4) психологи (особи, які не включені у волонтерську діяльність і надають 

психологічні послуги) (ПдП); 

5) юристи (особи, які не включені у волонтерську діяльність і надають 

юридичну допомогу) (ПдЮ); 

6) особи, які не включені у волонтерську діяльність 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, 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 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). 

Третій розділ – «Аналіз результатів емпіричного дослідження 



 

індивідуально-психологічних та мотиваційних особливостей особистості як 

чинників діяльності волонтера» – містить аналіз чинників інтенції волонтера. 
Аналіз статевих і вікових особливостей мотиваційних та індивідуально-

психологічних властивостей особистості волонтера свідчить, що волонтерам-

чоловікам властиві вищі показники мотиваційної орієнтації на свободу ( =7,7), 

гроші та владу ( =2,9 і =4 відповідно) порівняно із волонтерами-жінками 

(відповідно =6,6, =2, =2,6); волонтерам-чоловікам більш властиво у відповідь на 

позитивні впливи навколишнього середовища проявляти тип емоційного реагування 

ейфорична активність назовні ( =10), що має вияв у конструктивній поведінці; 

волонтерам-жінкам властиво реагувати зацикленістю і застряганням на 

афективному стані, тобто проявляти рефрактерну активність всередину як тип 

емоційного реагування ( =3,3); спільними рисами для обох груп є прагнення до 

пошуку вражень, а відмінними – екстраверсія (жінки =49,7, чоловіки =60), 

активність (відповідно =9,3 і =11,6), домінування ( =10,3 і =12,2), товариськість 

( =9,3 і =11,6) і пошук уваги ( =1,89 і =12,3), за якими волонтери-чоловіки мають 

вищу вираженість; у волонтерів-жінок з віком з’являються відмінності у прояві 

такої риси, як уникнення вражень (r=-0,377 при p≤0,01) порівняно із чоловіками; що 

старшою є жінка-волонтер, то сформованішою у неї є вольова регуляція (r=0,331 

при p≤0,01), тоді як така залежність не властива волонтерам-чоловікам. Існує зв’язок 

у чоловіків-волонтерів між віком і мотиваційною орієнтацією на владу (r=0,474 при 

p≤0,01). 

З’ясовано відмінності в особистісних рисах залежно від включеності у 

волонтерську діяльність. У цілому, волонтери порівняно з неволонтерами мають 

більш виражений самоконтроль ( =59 і =53 відповідно), відповідальність ( =13,4 і 

=11,6). Їм властива більша експресивність ( =60), ніж неволонтерам ( =53), 

прив’язаність ( =61,2 і =34,9 відповідно), теплота ( =13,7 і =8,4), прагнення до 

співпраці ( =11,2 і =6,5), розуміння ( =61,2 і =34,9) та повага оточуючих ( =12 і 

=7,3). 

Спільними рисами у волонтерів і осіб, які не включені у волонтерську 

діяльність, є такі: емоційна стійкість, екстраверсія, активність, товариськість, пошук 

вражень та уваги, акуратність, тривожність, напруженість, емоційна комфортність, 

самокритичність і пластичність. 

Встановлено чотири типи емоційних реакцій (середнє значення, в балах) 

волонтерів: 1) ейфорична активність назовні ( =23); 2) рефрактерна активність 

всередину ( =9,7); 3) дисфорична активність назовні ( =3,6); 4) пасивне реагування 

( =2,7). З’ясовано вираженість видів стимулів навколишнього середовища: 

позитивні (мають позитивний енергетичний заряд, особистісний смисл чи соціальне 

значення) ( =9,2); амбівалентні (нейтральні) ( =7,3); негативні ( =6,5). 

У групі неволонтерів встановлено такий профіль типів емоційних реакцій: 

1) ейфорична активність назовні ( =18,6); 2) рефрактерна активність всередину 

( =10,3); 3) дисфорична активність назовні ( =7,6); 4) пасивне реагування ( =3,2). Ці 

типи емоційного реагування проявляються у відповідь на позитивні стимули ( =8,4), 

амбівалентні (нейтральні) ( =5,5) і негативні стимули ( =4,7). 

Встановлено, що ядро мотиваційної сфери волонтера складають мотиваційні 



 

орієнтації на альтруїзм ( =7,88) і свободу ( =7,18). Домінуючими для неволонтерів є 

мотиваційні орієнтації на егоїзм ( =7,91) і результат ( =7,33). Волонтери і 

неволонтери відрізняються за всіма типами мотиваційних орієнтацій. Волонтери 

мають більш виражені мотиваційні орієнтації на процес, альтруїзм, працю і свободу; 

неволонтерам більш властива вираженість мотиваційних орієнтацій – на результат, 

егоїзм, гроші і владу (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Мотиваційні орієнтації осіб, включених (вгорі) і не включених (внизу) 

у волонтерську діяльність 

 

Виявлено фактори діяльності волонтера, а саме: «Оптимізм/відкритість», 

«Егоцентрична мотивація», «Домінування/керування», «Наполегливість у роботі», 

«Емоційна включеність» (табл. 2). 



 

Фактор «Оптимізм/відкритість» об’єднує такі риси людей як оптимістичність, 

здатність у всьому знайти позитивні сторони, незалежно від характеру емоціогенних 

стимулів перетворювати їхню дію на позитивні психічні стани, поведінку і 

спрямовувати на довкілля (ейфорична активність назовні 0,899; 

практичність/експресивність 0,690). Фактор «Егоцентрична мотивація» об’єднує 

мотиваційні орієнтації на егоїзм (0,810) і гроші (-0,546). Мотиваційна орієнтація на 

владу (0,800) має найбільше факторне навантаження за фактором 

«Домінування/керування». Прагнення контролю і бажання впливати на інших у 

поєднанні із відстоюванням власної незалежності і свободи, неприйняттям будь-

яких обмежень, відособленістю від інших характеризує ці риси як прагнення 

домінувати. Фактор «Наполегливість у роботі» об’єднує самоконтроль (0,728) та 

мотиваційні орієнтації на результат (0,763) і працю (0,750), що притаманні 

наполегливим, сумлінним і відповідальним працівникам, які вважають працю 

цінністю, а її результати суспільно значущими і такими, що відповідають 

актуальним запитам суспільства. Фактор «Емоційна включеність» об’єднує 

характеристику емоційного реагування, яка полягає у схильності реагувати 

спокійно, виважено, не надаючи особливого значення емоціогенним впливам 

(пасивне реагування -0,814). 

Таблиця 2  

Фактори діяльності 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 

включе-

ність» 
- 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) 

- 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) 

 

Волонтери за критерієм фаховості не мають суттєвих відмінностей. Проте 

існують відмінності волонтерів і неволонтерів за такими показниками: волонтерам-

психологам не властиве прагнення домінувати ( =10,3), вони більш орієнтовані на 

співпрацю ( =11,5), самокритичні ( =8,4), їм більш властивий тип емоційного 

реагування ейфорична активність назовні на негативні стимули ( =6,6, p≤0,05), 

більш вираженими є мотиваційні орієнтації на процес ( =6, p≤0,01), альтруїзм 

( =7,9, p≤0,01), працю ( =6,4, p≤0,05). Психологам-фахівцям більш властиве 

домінування ( =12,3), самодостатність ( =6,6), суперництво ( =6,9), мотиваційні 



 

орієнтації на результат ( =7,5, p≤0,01) та егоїзм ( =7,5, p≤0,01). 

Волонтери-юристи більш, ніж юристи-фахівці, довірливі ( =10,9 і =5,4 

відповідно), артистичні ( =12,5 і =10,9), наполегливі ( =14,2 і =13,2), мають 

вираженіший самоконтроль ( =11,7 і =9,9), відчувають себе більш емоційно 

комфортно ( =6,45 і =8) і більш пластичні ( =11,2 і =9,8). У них більшою мірою 

виражені мотиваційні орієнтації на альтруїзм ( =7,9 і =1,7, p≤0,01) і свободу ( =7,3 

і =6,4, p≤0,01). 

Встановлено відмінності між групами волонтерів і неволонтерів, які 

здійснюють нефахову діяльність: волонтери більш активні ( =11,2 і =9), 

експресивні ( =58,5 і =49), виявляють прив’язаність ( =61,7 і =33,9), повагу 

( =11,7 і =7), прагнуть до співпраці ( =11,2 і =6,37), розуміння інших ( =12,9 і 

=5,3), їм властивий високий самоконтроль ( =57,4 і =46,5) у поєднанні з 

розслабленістю ( =6,1 і =7,8), мають більш виражені мотиваційні орієнтації на 

альтруїзм ( =7,8, p≤0,01), працю ( =6, p≤0,01) і свободу ( =7,5, p≤0,01); неволонтери 

більш консервативні ( =9), практичні ( =49) й імпульсивні ( =46), мають більш 

виражені мотиваційні орієнтації на егоїзм ( =8, p≤0,01) і владу ( =6,7, p≤0,01). 

На основі суб’єктних чинників побудовано регресійні моделі результативності 

волонтерської та професійної діяльностей. 

Регресійна модель результативності волонтерської діяльності містить 

індивідуально-психологічні характеристики, які чинять найбільший вплив, а саме: 

дисфорична активність назовні як тип емоційного реагування (В=-0,998) й 

експресивність (В=0,361). Результативність волонтерської діяльності залежить від 

особистісних чинників в моделі інтенції волонтера. 

Регресійна модель результативності професійної діяльності містить незалежні 

змінні, а саме: відповідальність (В=1,922), завбачливість (В=0,844), експресивність 

(В=0,233). Інтенція волонтера містить такі чинники, які визначають потенційність 

включеності у волонтерську діяльність: 1) мотиваційну орієнтацію на альтруїзм 

(В=2,741); 2) на процес (В=-2,056); 3) пасивне реагування як тип емоційного 

реагування (В=1,126); 4) мотиваційну орієнтацію на егоїзм (В=-1,175); 5) 

екстраверсію (В=0,309); 6) мотиваційну орієнтацію на свободу (В=1,126); 7) низький 

рівень доходу (В=7,552). Потенційність включеності у волонтерську діяльність 

насамперед пов’язана з мотивацією суб’єкта. 

 

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 

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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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. 

 

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 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 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 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. 


