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У роботі досліджено соціально–психологічні особливості особистості 

волонтерів молодіжних громадських організацій та осіб без досвіду 

волонтерської діяльності. Вибірку дослідження склали 64 молоді особи ( з 

них 34 особи-волонтери), яким запропонували заповнити декілька 

опитувальників на визначення індивідуальних відмінностей. У науковому 

дослідженні, згідно із першою гіпотезою існують відмінності між особами 

волонтерами та особами без досвіду волонтерської діяльності. Припущення – 

підтвердилось повністю, опираючись на порівняльний аналіз та описову 

статистику. Наявні відмінності у цінностях (самостійність, конформність, 

стимуляція, доброзичливість, універсалізм), психічних функціях (схильності 

до екстраверсії, відсотках вираженості нахилів до екстраверсії та інтроверсії), 

диспозиціях (макіавеллізмі, нарцисизмі). Друга гіпотеза: імовірно, що 

волонтерами можуть бути як екстраверти, так й інтроверти, однак частота 

їхньої активності буде відмінна – підтвердилось. Волонтерами можуть бути 

як екстраверти, так й інтроверти, однак частота активності в перших є 

вищою, ніж осіб схильних до інтроверсії. Продемонстровано, що третя 

гіпотеза, яка звучить так: імовірно, волонтери керуються у своїй діяльності 

не одним мотивом, а їх поєднанням – підтвердилася, адже волонтери можуть 

керуватись поєднаними домінуючими мотивами. Щодо альтруїстичних та 

егоїстичних мотивів, то вони можуть опиратись як лише на альтруїстичний 

мотив, так й тільки на егоїстичний, або ж на їхнє поєднання. Щодо четвертої 

гіпотези, з якої випливає, що ступінь вираження альтруїстичних/егоїстичних 

мотивів залежить від тенденції людини звертати увагу на зовнішні об'єкти 

або власний внутрішній світ (екстраверсії/інтроверсії), то у дослідженні вона 

підтвердилась частково лише у групі осіб без досвіду волонтерства 



(схильність до екстраверсії/інтроверсії впливає на вираженість 

альтруїстичних установок, при цьому не впливає на вираженість 

егоїстичних), однак не виявлено статистично значущого зв’язку у групі 

волонтерів. Наступне висунуте припущення стосувалось частоти 

волонтерської діяльності від комбінації переважаючих базових психічних 

функцій (певних типів особистостей (ймовірно ENFJ, ENFР, ESFJ, ENTJ 

будуть найчастіше волонтерити)),–частково підтверджено, адже не можна 

однозначно стверджувати, що частота волонтерської діяльності залежить від 

комбінації переважаючих базових психічних функцій у різних типах, типи 

ENFJ, ESFJ, ENTJ найчастіше волонтерили у зазначеному проміжку часу. 

Останньою запропонованою гіпотезою було: люди, які мають досвід 

волонтерської діяльності, наділені рисами, що належать до «Темної тріади», - 

підтверджено, опираючись на порівняльний, якісний аналіз, волонтери 

володіють рисами, які належать до «Темної тріади», однак не усіма одразу, 

переважно комбінацією «макіавеллізму» та «нарцисизму».  
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