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АНОТАЦІЯ

Волонтерська  діяльність  має  соціальне  спрямування,  тобто  може  бути

націлена на вирішення потреб та проблем окремих осіб і суспільства в цілому.

Важливими є засади функціонування, а саме: повага до гідності кожної людини,

толерантність, гуманність, відповідальність та конфіденційність.

Таким чином, значущість волонтерства як суспільного явища та стрімке

його  поширення  вимагає  дослідження  його  розвитку,  розробки  ефективної

моделі волонтерської діяльності.

Отже,  актуальність  обраної  проблеми,  її  недостатнє  теоретичне  та

емпіричне  вивчення,  а  також  соціальна  значущість  зумовили  вибір  теми

магістерської кваліфікаційної роботи «Психологічні умови розвитку готовності

до волонтерської діяльності у старшокласників».

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  волонтерська  діяльність,  волонтерство  в  науці,

соціально-психологічний тренінг.
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