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Вступ 

Актуальнiсть дослiдження. Сучасну ситуацiю у дитячому та 

молодiжному русi України оцiнити однозначно досить важко. З одного боку,  

ми iснує понад 110 всеукраїнських молодiжних громадських органiзацiй, 

близько десятка дитячих та понад 3000 таких же формувань на мiсцевому 

рiвнi. Зокрема, тiльки на Житомирщинi офiцiйно зареєстровано близько 100 

дитячих та молодiжних громадських органiзацiй. Проте, як показують 

дослiдження та практика, цi об’єднання не тiльки не охоплюють своїм 

членством значної частини дiтей та молодi, але й не мають серед них 

належного авторитету [13]. 

Значна кiлькiсть органiзацiй створюється та дiє в iнтересах тих чи iнших 

полiтичних сил. Є такi, що створюються в потрiбний час i у потрiбному мiсцi 

для вирiшення певних фiнансових або, знову ж таки, полiтичних питань.  

Переважна бiльшiсть громадських органiзацiй, зареєстрованих у Житомирi та 

областi, iснує лише на паперi. З числа функцiонуючих левова частка активiзує 

свою дiяльнiсть у перiод виборчих кампанiй. 

  Серед дослiджень якi розглядали питання  молодiжних недержавних 

органiзацiй у мiжнародному контекстi слiд видiлити роботи М. 

Ванадруела,Х. Вiльямса, Х. Джоле. Серед вiтчизняних науковцiв слiд видiлити  

роботи  С. Харченко, Г. Лактiонової, Ю. Полiщук, М. Баянiвської, Г. 

Головенько, Г. Грiбанов, Р. Лiтвак, А.Мудрик, що дають пiдстави 

стверджувати, що молодiжнi громадськi органiзацiї являють собою сформованi 

iнститути соцiального виховання. Однак, саме соцiально-педагогiчна складова 

дiяльностi МГО, яка виражається у роботi з соцiальними запитами молодi 

залишається найменш дослiдженим. Саме тому нами було обрано темою 

дослiдження: «Соцiальнi запити молодi  в дiяльностi недержавних молодiжних 

органiзацiй в Українi». 

Мета дослiдження – проаналiзувати  змiст, форми i методи дiяльнiстi 

недержавних молодiжних органiзацiй в Українi в реалiзацiї соцiальних запитiв 

молодi. 
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Об’єкт дослiдження –   недержавнi молодiжнi органiзацiї в Українi 

Предмет дослiдження – соцiальнi запити молодi в дiяльностi   

недержавних молодiжних органiзацiй в Українi.  

З урахуванням мети дослiдження перед нами постали такi завдання: 

1. Проаналiзувати  змiст, форми i методи дiяльнiстi недержавних 

молодiжних органiзацiй. 

2. Визначити соцiальнi запити  сучасної молодi молодi  та обґрунтувати 

їх зв'язок з дiяльностю HДО. 

3. Дослiдити вiдповiднiсть дiяльностi недержавних молодiжних 

органiзацiй в Українi з соцiальними запитами молодi. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань дослiдження 

ми використали ряд теоретичних (аналiз наукових джерел, узагальнення, 

iндукцiя, систематизацiя) та практичних методiв (опитування, контент-аналiз, 

статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих результатiв). 

Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та проаналiзовано 

теоретико-методологiчнi та соцiально-педагогiчнiскладовiдiяльностi 

молодiжних громадських органiзацiй регiону. 

Практичне значення дослiдження: розроблено каталог недержавних 

молодiжних органiзацiй регiону, що найбiльш ефективно працюють над 

вирiшенням соцiальних запитiв молодi. 

 Структура роботи. Магiстерська робота складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (79 найменувань). Робота викладена на 72 сторiнках 

друкованого тексту та 8 сторiнках додаткiв. 
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Загальнi висновки: 

1.Tеоретичний аналiз лiтератури та нормативно-правових документiв дає 

можливiсть сказати, що на сьогоднi в Українiiснує розвинена система 

недержавних громадських молодiжних органiзацiй. Метою дiяльностi 

сучасних громадських молодiжних органiзацiй є стимулювання i розвиток 

потенцiалу особистостi, включення її в систему соцiальних комунiкацiй через 

суспiльно корисну практику i дозвiлля. Ознаками громадської органiзацiї як 

соцiального iнституту є: наявнiсть мети дiяльностi, конкретних функцiй 

структурованiсть; система цiнностей, норм, iдеалiв; набiр соцiальних позицiй 

та ролей. Як i будь-який соцiальний iнститут, вони створюються особою або 

групою осiб, пов'язаних спiльною проблемою, i дiють на основi програмного 

документа.  

Молодiжнi громадськi органiзацiї впливають на соцiалiзацiю особистостi 

прямо i опосередковано, а саме як на членiв самої молодiжної громадської 

органiзацiї, так i на тих, з ким органiзацiя пов’язана або спiвпрацює. В процесi 

взаємодiї з рiзними соцiальними iнститутами у особистостi накопичуються 

вiдповiднi знання i досвiд соцiально схвалюваної поведiнки, молодь вчиться 

взаємодiяти, знаходити компромiси, ставити цiлii йти до мети через 

сплановану дiяльнiсть. 

Пiд поняттям «недержавна органiзацiя соцiальної сфери» розумiємо 

неприбутковi, некомерцiйнi органiзацiї, якi декларували вирiшення соцiальних 

проблем взагалi чи проблеми окремих груп користувачiв як свою мiсiю. 

Hедержавнi органiзацiї – будь-якi органiзацiї, якi не є частиною державних 

структур. Hа практицi, особливо в контекстi соцiальної роботи цей термiн 

вживають для позначення громадських чи благодiйних органiзацiй, тобто 

неприбуткових органiзацiй, якi не представляють приватний бiзнес i 

працюють, щоб служити громадським iнтересам. 

 В той час, як гострою проблемою в Українi  залишається недостатнє 

фiнансування дiяльностi соцiальних служб, недержавнi органiзацiї стають 
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мало не єдиним шансом для молодi отримати пiдтримку та допомогу. 

Основними функцiями вiтчизняних HДО у дiяльностi з молоддю  

є:захист прав та iнтересiв, лобiювання, проведення тренiнгiв та надання 

консультацiй, просвiта та поширення iнформацiї, вирiшення соцiальних 

проблем. 

2.  За законодавством України молодь – це люди вiком вiд 14 до 35  

рокiв. Однак межi молодiжного вiку зумовленi не тiльки вiком, а насамперед 

психологiчними, соцiальними особливостями, пiдготовкою i вступом молодi у 

продуктивне життя. Молодь характеризують такiриси: бiльш високий рiвень 

освiти, порiвняно з iншими соцiальними групами, соцiальний динамiзм, 

мобiльнiсть, романтизм i соцiальна нестриманiсть, потяг до нового, бiльш 

прогресивного способу, здатнiстю самої молодi до iнновацiйної дiяльностi, 

соцiального новаторства. 

Український вчений М. Перепелиця виокремлює три основнi перiоди в 

життi молодi: перiод пошуку (коли молода людина обирає ким i якою їй бути); 

перiод iнтеграцiї у суспiльство (початок трудової бiографiї у будь-якiй сферi 

суспiльно корисної працi); перiод початку iнтенсивної творчої працi (за-

вершення процесу пошуку). 

Вiтчизнянi науковцi видiлили також риси, якi характеризують саме 

українську молодь: невисокий рiвень задоволеностi соцiально-економiчними 

становищем, високий рiвень бажання створити сiм’ю, високий коефiцiєнт 

смертностi та захворювань, високий потяг i рiвень освiти, особливо вищої 

(унiверситетської), низький рiвень зайнятостi, невисокий рiвень загальної 

злочинностi, середнiй рiвень участi в полiтичному та громадському життi. 

Отож, вдалося встановити, що вивчення вiкової групи проходить з 

певними труднощами. Дослiдження  вiкової категорiї «молодь» почалася 

давно, однак багато понять ще й досi не мають чiткого визначення в силу 

рiзних причин: суспiльнi процеси, що рiзко змiнюють соцiальне, матерiальне i 

полiтичне становище молодi. 

Соцiальнi запити, якi надходять до служб вiд молодi, найчастiше це: 
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iнформування, консультування, задоволення запитiв на житло, соцiальнi 

гарантiї, навчання, працевлаштування. Цi найчастiшi запити демонструють 

реальну картину потреб категорiї «молодь». 

3. Tаким чином, за результатами дослiдження можна узагальнити, що 

з’ясовуючи ключовi соцiальнi запити молодi Житомира, ми з’ясували що 

основнi сфери соцiальних запитiв молодi (а саме «праця», «побут i сiм’я», 

«культура i освiта», «здоров’я», «соцiально-полiтична сфера») безпосередньо 

пов’язанi з власним соцiальним досвiдом респондентiв, досвiдом їх 

найближчого соцiального оточення та реальною соцiально-економiчною 

ситуацiєю в країнi. Hайбiльш поширеними є проблеми молодi у сферi 

працевлаштування, забезпечення житлом та навчання «життєвими навичкам», 

тобто недостатнiсть власного соцiального досвiду. В той же час, опитувана 

молодь залишається зорiєнтованою на патерналiстську модель взаємодiї з 

державою, коли ж реальнi умови та соцiально-економiчний стан країни 

об’єктивно вимагає пiдвищення власної соцiальної, економiчної та 

громадянської активностi. 

Hа другому етапi дослiдження ми вивчали рiвень обiзнаностi молодi з 

мiста Житомир про дiяльнiсть МГО Житомирщини за допомогою авторського 

опитувальника. За результатами дослiдження за даною методикою можна 

узагальнити, що ключовою проблемою у дiяльностi МГО Житомирщини є 

низька поiнформованiсть молодi про їх дiяльнiсть. Ключовими ж 

iнформацiйними каналами поширення iнформацiї залишаються безпосереднi 

соцiальнi зв’язки на особистому рiвнi, i вкрай ннизькою є їх впiзнаванiсть 

через ЗМI та плакатну iнформацiю. 

Hа третьому етапi дослiдження ми дослiджували офiцiйнi сайти 

молодiжних HДО на предмет вiдповiдностi їх дiяльностi соцiальним запитам 

молодi за допомогою методу контент-аналiзу. Вiдповiдно до результатiв цiєї 

методики, в Житомирськiй областi немає МГО, дiяльнiсть якої б повнiстю 

вiдповiдала соцiальним запитам молодi. Hавiть найбiльш популярнi в 

середовищi молодi Житомира МГО, вiдповiдають цим запитам лише частково. 
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Орiєнтуючись на результати емпiричного дослiдження, зокрема на 

ключовi сфери соцiальних запитiв молодi, нами був розроблений каталог 

недержавних молодiжних органiзацiй регiону, що найбiльш ефективно 

працюють над вирiшенням соцiальних запитiв молодi. Структура каталогу 

побудована наступним чином: порядковий номер, назва МГО, наявнiсть 

дiяльностi у ключових сферах соцiальних запитiв молодi («праця», «побут i 

сiм’я», «культура i освiта», «соцiально-полiтична сфера»).  

Проаналiзувавши Iнтернет-сайти та паблiки МГО в соцiальних мережах, 

ми прийшли до висновку, що загалом в областi зареєстровано 79 молодiжних 

громадських органiзацiй, вiдповiдно до нашого дослiдження, реально 

вiдповiдають соцiальним запитам молодi лише 6 (тобто 7,5%), якii увiйшли до 

нашого каталогу. 
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