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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ  
СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 
У складні часи людей об’єднує спільна допомога тим, хто її потребує. 

Волонтерський рух ґрунтується на засадах: добровільності, дотримання закону, 
гуманності, відповідальності, урахуванні інтересів. Вивченням психологічної 
готовності до волонтерської діяльності займалися А.Й. Капська, О.В.Безпалько, 
О.С. Азарова, А.С. Ігнатьєва та інш. Але і на сьогоднішній день не існує чіткої 
моделі формування готовності до волонтерської роботи, що зумовило вибір 
наукової проблематики дослідження. Проведення дослідження було розпочато 
фокусованим груповим інтерв’ю у групах по 12 осіб. Доповненням до інтерв’ю, 
була індивідуальна бесіда з кожним учасником. Аналіз відповідей на запитання 
про зміст волонтерської роботи дозволив нам визначити, що серед 24 
респондентів є 16 осіб (66,7%) ті, хто самостійно залучався до виконання 
волонтерських завдань, 8 осіб ( 33,3%), які прагнуть надавати допомогу. У 
наукових працях Є.А.Климов, А.А. Деркач, М.І. Дьяченко, А.Ю.Попова по-
різному визначають структурні компоненти готовності до діяльності. Нами обрані 
компоненти, які визначені вченими М.І. Дьяченко. Я.А. Кандибовича: 
мотиваційний (ставлення до діяльності, інтерес), орієнтаційний (знання про 
діяльність), операційний (знання, навички, які використовуються у діяльності), 
вольовий (самоконтроль), оціночний (самооцінка підготовки до виконання 
діяльності). Рівень мотивації респондентів визначався за методикою “Вивчення 
мотивації до професійної діяльності”. За результатами визначено високий рівень 
внутрішньої мотивації, що свідчить про значимість змісту волонтерської роботи 
для респондентів. Орієнтаційний компонент та операційний, оціносний 
визначались за допомогою опитування студентів з фіксацією результатів. 
Визначено, що студенти, які мають досвід волонтерської роботи більш змістовно 
надають інформацію про особливості роботи, наголошують на володінні 
глибокими знаннями з психології, розумінні встановлення комунікативних 
зв’язків, технік емоційної підтримки. Рівень самооцінки підготовки до виконання 
волонтерської роботи студентами визначений, як достатній для ефективного 
виконання окремих волонтерських справ, які не потребують значного 
професійного досвіду. Вольовий компонент визначався за методикою 
“Дослідження вольової саморегуляції. За результатами проведеної методики 
встановлено, що 83% респондентів (20 осіб) характеризуються упевненістю у собі, 
стійкістю намірів, реалістичністю поглядів (загальна шкала),, контроль емоційних 
реакцій, що призводить до підвищення внутрішньої напруженості ( шкала 
самоконтролю). Особливості волонтерської роботи та майбутньої професійної 
діяльності дослідження буде проводитись з метою підвищення психологічної 
готовності до виконання не лише волонтерської, а й професійної діяльності.  

Науковий керівник: Гірчук О.В., ст. викладач 

Психологічні аспекти людського фактору у світі високих технологій 
 

81 
 

УДК 659.1:301.151 (043.2) 
Іщенко М.В. 

Національний авіаційний університет, Київ  
 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ  
ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 

Актуальність розгляду соціальної реклами обумовлена тією обставиною, що 
сьогодні в Україні відбувається розробка соціальної програми розвитку 
суспільства; здійснення національних проектів у сфері охорони здоров'я, освіти. 
Закономірно постає питання про особливості психологічного впливу соціальної 
реклами на цільову аудиторію, про психологічну безпечність цієї реклами, тощо. 
На сьогоднішній день більшість робіт в психології реклами присвячено оцінці 
ефективності комерційної реклами, тому дослідження соціальної реклами 
відповідає вимогам часу. 

Виникнення соціальної реклами пов’язують з ім’ям американця Дж. М.Флегга. 
Надалі дослідженням формування та розвитку соціальної реклами займалися такі 
вчені, як В. Бугрим, Н. Бутенко, Н.М. Грицюта, О.В.Курбан, О.В. Лаврик та інші. 
Інформація, що передається за допомогою соціальної реклами, може охоплювати 
найширше коло проблем: боротьба зі СНІДом, наркоманією, алкоголізмом, 
соціальним сирітством, формування моральних цінностей і так далі. Науковці 
виділяють такі групи соціальної реклами: 1) реклама образу життя (сюди ж 
відноситься екологічна реклама), 2) реклама, присвячена конституційним правам 
людини, 3) патріотична реклама, метою якої є згуртування нації. 

Сучасна соціальна реклама є потужним інструментом впливу на ціннісні 
установки й орієнтири адресатів, створюючи стереотипи, що відповідають цій 
системі. Дмітрієва Л. визначає такі критерії ефективності соціальної реклами: 
1) зосередженість на одній ідеї, 2) цілісність аудиторії цільового впливу, 
3) здатність привертати та утримувати увагу, 4) доступність для сприйняття, 
5) легкість запам'ятовувавання. Проаналізувавши ряд інших публікацій з обраної 
тематики, ми визначили, що цей ряд критеріїв, можна доповнити наступними: 
1) значимість тематики соціальної реклами; 2) характеристика художніх засобів, 
що використані для створення повідомлення (новизна художньої ідеї, 
реалістичність/своєрідність образів, відповідність соціальним стереотипам); 
3) повнота інформативності сюжету; 4) ступінь емоційної залученості в зміст 
соціальної реклами та наявність емоційного відгуку на рекламне повідомлення; 
5) наявність мотиваторів в рекламі, що впливають на бажання здійснити той 
вчинок, до якого закликає реклама. 

В цілому, оцінити ефективність соціальної реклами досить важко, оскільки 
вона не має ефекту, який можна з впевненістю прорахувати. Соціальна реклама – 
це реклама не конкретного товару, а деякого «ставлення до світу». Ставлення це 
може сформуватися, а може – ні, і в цьому важливі пролонговані дослідження. 
Цінність соціальної реклами важко заперечити, оскільки її призначення – сприяти 
соціальній підтримці населення, відновленню гуманних стосунків між людьми і на 
цій основі – гармонізації соціально-економічних зв'язків і відносин.  

Науковий керівник: Власова-Чмерук О.М., викладач  
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