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Анотація. У статті подано визначення соціально-психологічного клімату волонтерської групи, кон-
кретизовано його функції. Визначені показники ефективної роботи волонтерського об’єднання. Зробле-
но спробу визначення шляхів формування сприятливого соціально-психологічного для підвищення ефе-
ктивності міжособистісної взаємодії у волонтерській групі. 
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Аннотация. В статье дано определение социально-психологического климата волонтерской груп-
пы, конкретизированы его функции. Определены показатели эффективной работы волонтерского 
объединения. Сделана попытка определения путей формирования благоприятного социально-
психологического для повышения эффективности межличностного взаимодействия в волонтерской 
группе.  
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FEATURES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE 

IN INTERPERSONAL INTERACTION OF VOLUNTEER ASSOCIATION 
 
Abstract. The definition of socio-psychological climate of volunteer groups is given in the article, its functions 

are concretized. The indicators of the effective work of the volunteer  association are defined. The attempt to 
identify ways of creating a favorable socio-psychological to improve the efficiency of interpersonal interaction in 
the volunteer group was made. 

Keywords: socio-psychological climate, volunteering, volunteer group, volunteers association, interpersonal 
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Постановка проблеми. Сучасний стан українського суспільства характеризується гостротою і супереч-

ливістю політичної і соціально-економічної ситуації в державі , що відчутно відбивається на категорії людей, 
які потребують соціально-психологічної допомоги, саме тому в Україні активно стимулюється благодійна дія-
льність та зростає активність волонтерського руху, коли кожен громадянин хоче безкорисливо допомогти 
суспільству, причинами, якого стали як внутрішньо політична ситуація так і військова загроза державі.  

Наразі волонтерство в нашій державі стає  важливою ланкою в системі інститутів, існування яких необ-
хідне для розвитку сталого громадянського суспільства, з посиленням згуртованості громадян України на 
основі загальнолюдських цінностей та національних традицій, а також для побудови проголошеного Кон-
ституцією соціальної і правової держави. Можна стверджувати, що попит на волонтерську працю в Україні 
зростає з кожним роком. В Україні з’явилося багато громадських організацій, які займаються залученням та 
навчанням волонтерів або тих, що спеціалізуються лише на розвиткові волонтерства. 

Завдання, взяті на себе громадськими об'єднаннями,які використовують волонтерську працю можуть 
бути успішно виконані тільки при наявності високого рівня їх групової ефективності, одним з показників якої 
є наявність певних соціально-психологічних характеристик, зокрема - сприятливого соціально-
психологічного клімату в волонтерських колективах громадських об'єднань.  

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Вивченню цього питання присвячено багато соціально-
психологічних, педагогічних та соціологічних праць. Загальнотеоретичне дослідження проблеми фор-
мування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному, трудовому колективі, навчальної 
групи відображено у працях зарубіжних (М. Барлінгейм, Р. Болуіс, Д. Гопкінз, Є. Маккі, та ін.), російських (Н. 
Дєжнікова, О. Ковальов, Є. Кузьмін, О. Лутошкін, В. М. Шепель, Н. П. Анікеева, Б. Д. Паригін, А. Г. Ковальов, 
В. М. Панферов, К. К. Платонов та ін.). 

Для нас поняття «соціально-психологічний клімат» викликає зацікавленість як один з факторів ефек-
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тивної роботи колективу, визначений теоретиками «ефективної школи» Д. Коулменом, П. Мортімором, М. 
Руттером, психологами Р. Берон, Н. Керр, Н. Міллер, Дж.Р.Хекмен, К. Левін, Ліппітт, Уайт. 

Мета статті - дати визначення соціально-психологічного клімату волонтерської групи та охарактери-
зувати виникнення сприятливого соціально-психологічного клімату у волонтерському об’єднанні.  

Виклад основного матеріалу. Соціально-психологічний клімат психологи визначають як інтегральну 
характеристику системи міжособистісних відносин у групі, що відображають комплекс вирішальних психо-
логічних умов, які або забезпечують успішне протікання процесів групоутворень й особистісного розвитку, 
або, навпаки, перешкоджають цьому. 

Серед всіх соціально-психологічних явищ психологічний клімат найбільш широко і багатогранно представлений 
в науковій психолого-педагогічній літературі, йому присвячено багато праць вітчизняних психологів [1; 2; 3]. 

Ретельний аналіз наукової літератури дозволив умовно виділити кілька підходів до визначення поняття 
соціально-психологічного клімату: 

• «Емоційний настрій» (Б. Д. Паригін), «загальний настрій» (А .Н. Лутошкін), «настрій, думка колективу, 
індивідуальне самопочуття» (В. В. Бойко, А. Г. Ковальов, В. М. Панфьоров), «емоційне забарвлення пси-
хологічних зв'язків членів колективу» (В. М. Шепель, Н. П. Анікеева) [4, 5, 6]; 

• «стан» - колективної свідомості (М. М. Обозов, К. К. Платонов, А. К. Уледов); психології організації як 
єдиного цілого, яке інтегрує приватні групові стану (А. А. Русалінова, Л. Г. Почебут, В. А. Чікер) [7, 8, 9, 10]. 

У західній соціальній психології спочатку з'явилося поняття «соціальна атмосфера» (К. Левін, Р. Ліппітт, 
Р. Уайт), пізніше - «клімат середовища», «клімат організації» або «організаційний клімат» [11]. Д. МакГре-
гор користувався поняттям «управлінський клімат», Литвин і Стрінгер, М. Шнейдер у своїх роботах вжива-
ли поняття «мотивація і організаційний клімат», К. Арджіріс вживав термін «клімат» разом з терміном «не-
формальна культура». Психологічний клімат робочої групи в західній соціальній психології розуміється та-
кож як «багатовимірна описова модель організації, створена сприйняттям індивіда» [11, с. 105]. 

Таким чином, більшість вітчизняних і зарубіжних авторів говорять про соціально-психологічний клімат як про 
психологічний стан членів колективу, що пов'язаний з якістю міжособистісної взаємодії в процесі групової діяль-
ності. У той же час різні складові соціально-психологічного клімату волонтерських організацій розглядалися 
небагатьма дослідниками, серед яких Н. В. Ходирева, Ю. Качалова, М. Щербаков, В. Н. Якимець [12, 13, 14].  

Сприятливий соціально-психологічний клімат у волонтерській групі напряму пов'язаний з рівнем 
соціально-психологічного розвитку даної групи. Тому визначення показників сприятливого соціально-
психологічного клімату є важливим у контексті розгляду даної проблеми: 

- задоволеність членів колективу своїм перебуванням у ньому, процесом і результатами праці; 
- високий рівень інформованості всіх членів групи про цілі завдання спільної діяльності; 
- високий ступінь опосередкованості міжособистісних відносин і взаємооцінювання в колективі; 
- визнання авторитету керівників, які поєднують ознаки формальних і неформальних лідерів; 
- високий показник ціннісно орієнтованої і предметно-ціннісної єдності, здатності і готовності членів гру-

пи до проявів особистісного самовизначення; 
- адекватне розуміння всієї відповідальності за успіхи та поразки у груповій діяльності; 
- високий ступінь участі членів колективу в управлінні та самоуправлінні колективом; 
- згуртованість та організованість членів колективу [15, с. 36-70]. 
Сприятливий соціально-психологічний клімат виступає як один із вирішальних факторів ефективної 

групової діяльності. 
Головна особливість волонтерського об’єднання полягає у специфіці здійснюваної діяльності, спрямо-

ваної на допомогу іншим, ґрунтуючись на власній відповідальності за громаду. 
Ефективність діяльності волонтерського об’єднання визначається рівнем індивідуальної професійної 

культури його членів, характером міжособистісних відносин, розумінням колективної та індивідуальної від-
повідальності за свою діяльність. 

Соціально-психологічний клімат волонтерського об’єднання виступає одним із найважливіших індикаторів 
готовності організації , яка використовує працю волонтерів до ефективного вирішення суспільних завдань, що 
постають перед суспільством, впливає на рівень сформованості волонтера як члена соціальної групи, а отже, 
є індикатором успішності діяльності волонтерського об’єднання. Ефективність діяльності об’єднання зале-
жить від оптимальної реалізації групових можливостей. Сприятливий клімат у групі не лише продуктивно 
впливає на її результати, але й змінює особистість, виявляє потенціальні можливості і формує нові. 

Висновки. Здійснивши теоретичний аналіз проблеми, можна зробити висновок, що соціально – психо-
логічний клімат – це стійки психічний стан, суб'єктивне відображення спільної діяльності, міжособистісної 
взаємодії, що виявляється в настрої і оцінках умов життя та взаємодії особистості в колективі. 

Але проаналізувавши зміст соціально-психологічного клімату волонтерського об’єднання, необхідно 
звернути увагу на два основних аспекти. По-перше соціально-психологічний клімат є суб’єктивним відоб-
раженням об’єктивної реальності, тобто життєдіяльності колективу, по-друге – він є суттєвим фактором 
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впливу на ефективність діяльності колективу, на процеси управління ним. Тому будь-якому керівнику ор-
ганізації, яка використовує волонтерський труд необхідно забезпечити “зворотний зв’язок” з колективом 
волонтерського об’єднання, а це передбачає використаннях соціально-психологічних та педагогічних 
знань, які визначають зміст і характер соціально-психологічного клімату. 
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