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Вступ 

 

Актуальність теми. Сучасний український молодіжний рух, що 

виник у кінці   80-х рр. ХХ століття й оформився в самостійне соціально-

педагогічне явище у 90-х рр. минулого століття, стає все більш важливим і 

помітним інститутом соціалізації особистості. У 2005 р. в Україні 

функціонувало 125 всеукраїнських молодіжних об’єднань. На рівні реґіонів 

та областей їх налічується понад 900. Проте цілісне розуміння ролі і суті 

молодіжного руху в соціально-педагогічному контексті залишається 

проблематичним, оскільки відсутнім є системний аналіз діяльності 

молодіжних об’єднань, їх соціалізаційної і виховної спрямованості. 

Вихід українського молодіжного руху на принципово новий рівень 

розвитку, початок його оформлення в повноцінний інститут соціалізації та 

соціального виховання, потребує наукового обґрунтування і 

цілеспрямованих дій з боку як державних інституцій, так і вчених. 

Відсутність у науковому базисі педагогіки конкретно-соціологічних 

даних і соціологічних концепцій стосовно ролі і значення діяльності 

молодіжних громадських організацій у загальному процесі соціалізації і 

виховання молодого покоління позбавляють теоретиків і практиків 

можливостей адекватного розуміння особливостей взаємозв’язку 

різноманітних аспектів і складових не тільки індивідуального розвитку 

молодої особи, але й системної цілісності впливу діяльності громадських 

молодіжних об’єднань, яка значною мірою спрямовує і стимулює цей 

розвиток. 

Цілісне розуміння ролі і сутності молодіжного руху в соціально-

педагогічному контексті за таких умов деформується, оскільки відсутнім є 

глибокий аналіз їхньої діяльності, її соціалізаційної і виховної 

спрямованості. Слід зазначити, що проблема досліджуваності 

національного молодіжного руху як інституту соціалізації і соціального 
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виховання особистості є актуальною на сьогоднішній день. 

Розв’язання цих суперечностей потребує обґрунтування змісту 

діяльності молодіжних об’єднань, функцій і завдань національного 

молодіжного руху, його ролі в процесі соціалізації молоді. 

Проблематика становлення і розвитку міжнародного молодіжного 

руху знайшла своє відображення в працях таких зарубіжних учених, як: 

К.Аллербек, В.Барбакова, М.Бессінджер, Н.Гросс, Т.Єгорова, Г.Купріянова, 

Г.Кройтц, В.Мансуров, Д.Нечаєв, Л.Розенмайєр, Р.Свиридон, Л. фон 

Фріденбург та інші. 

Виховна діяльність  молодіжних об’єднань України в історико-

педагогічному аспекті представлена у дослідженнях І.Андрухіва та 

С.Черкасової.  Окремі аспекти виховної діяльності сучасних спілок молоді 

відображені в працях М.Баяновської,  М.Окаринського, Н.Онищенко та 

Л.Ярової.   

Молодіжний рух в Україні активно вивчається в історичному і 

політологічному аспектах (К.Балабанов, М.Головатий, В.Головенько, 

О.Корнієвський, Р.Пальчевський, В.Прилуцький, В.Окаринський, Б.Савчук, 

І.Шумський та ін.). 

Охарактеризовані суперечності визначають актуальність теми 

наукової роботи «Соціально-педагогічна складова діяльності 

молодіжних громадських організацій». 

Мета дослідження – дослідити соціально-педагогічну складову у 

діяльності молодіжних громадських об’єднань. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити основні поняття дослідження та розкрити їх сутність; 

дослідити основні тенденції становлення та розвитку національних 

молодіжних громадських організацій. 

2. Проаналізувати соціально-педагогічний компонент у діяльності 

молодіжних громадських організацій України. 
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3. Провести емпіричне дослідження щодо визначення соціально-

педагогічного змісту діяльності молодіжних громадських організацій. 

4. Розробити програму тренінгу «Громадська організація як інструмент 

соціально-педагогічної діяльності» для майбутніх соціальних педагогів. 

Об’єкт дослідження – діяльність молодіжних громадських 

організацій. 

Предмет дослідження – молодіжні громадські об’єднання як агент 

соціалізації молоді. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 

дослідження було використано аналіз наукових джерел,  статистичні 

методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів, контент-

аналіз, глибинне інтерв’ю. 

 Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі молодіжних громадських організацій 

Житомирщини та інтернет-ресурсах. 

Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано 

тренінгову програму для майбутніх соціальних педагогів «Громадська 

організація як інструмент соціально-педагогічної діяльності». 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел. Робота викладена на 61 сторінці друкованого тексту. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Визначиши основні поняття дослідження та дослідивши 

основні тенденції становлення та розвитку молодіжних громадських 

організацій, можна узагальнити, що нами було визначено та розкрито 

сутність наступних основних понять дослідження: «молодіжна громадська 

організація», «молодь», «соціалізація», «соціально-педагогічний зміст». Це 

дало можливiсть визначити спiльне та вiдмiнне у взаємозв’язку категорiй i 

понять теми, що свiдчить про рiзноманiтнiсть пiдходiв до змiстового 

розгляду, складнiсть їх утворення. 

Молодіжна громадська організація – це добровільне об’єднання 

молодих громадян, юридично зареєстроване і створене для досягнення 

визначених цілей та завдань, характеризуються спільними чи подібними 

інтересами своїх членів. 

Молодіжні громадські організації (МГО) є агентами вторинної 

соціалізації особистості, оскільки їх діяльність сприяє розширенню 

особистісного досвіду, усвідомленню змісту професійної діяльності, 

формуванню соціальних цінностей і норм, засвоєнню соціальних ролей.  

МГО пройшли тривалий культурний та iсторичний шлях вiд 

самодiяльних клубiв за iнтересами до найпотужнiших у суспiльствi 

утворень. Зараз ми можемо констатувати, що молодiжнi рухи стали 

практичними засобами самореалiзацiї багатьох молодих поколiнь. Вони є 

засобами, що вiдкривають канали зв’язку, комунiкацiї в середовищi одного 

поколiння, виявляючи та репрезентуючи його iнтереси перед суспiльством 

в цiлому. Початок 90-х рокiв характеризується появою численних 

молодiжних органiзацiй обумовлене зростання полiтичної активностi 

молодi у цей перiод, хоча така активнiсть була i є рiзноплановою, 

орiєнтованою на великий спектр полiтичних, iдеологiчних iнтересiв та 

уподобань. 

До основних напрямiв дiяльностi молодiжних громадських 
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органiзацiй науковцi вiдносять: пiдвищення громадської активностi молодi 

та формування лiдерських якостей; соцiальний захист молодi якi 

потребують допомоги; оздоровлення молодi, спортивно-туристична робота; 

екологiчний захист довкiлля. 

У своїй роботi молодiжнi громадськi органiзацiї використовують 

iнновацiйнi форми та методи дiяльностi, що сприяють кращому засвоєнню 

iнформацiї. До них вiдносять тренiнговi заняття, вiдеолекторiї, 

волонтерськi загони, флеш-моби, тощо. 

До основних функцiй молодiжних громадських органiзацiй 

вiдносять: захисту прав людини; артикуляцiї та представництва iнтересiв 

громадян i суспiльних груп; соцiалiзацiї та виховання громадян; 

громадянського контролю; саморозвитку спрямована на забезпечення 

вiльного розвитку особи; солiдаризацiї та iнтеграцiї передбачає створення 

умов для усвiдомлення кожним членом суспiльства високої цiнностi 

об’єднаних (групових, колективних) зусиль i суспiльної солiдарностi; 

формування суспiльних норм i цiнностей; соцiально-полiтичної стабiлiзацiї 

суспiльства. 

Соцiально-педагогiчний компонент присутнiй у таких видах 

дiяльностi молодiжних громадських органiзацiй як соцiальна пiдтримка 

молодi, створення сприятливих умов для гармонiйного розвитку 

особистостi, задоволення потреб у добровiльному виборi виду дiяльностi, 

не забороненому законодавством, активної участi у соцiальнiй, творчiй, 

культурнiй, спортивнiй та оздоровчiй дiяльностi; консультування i надання 

соцiальних послуг, соцiально-медичної, психолого-педагогiчної, правової, 

iнформацiйної та iнших видiв соцiальної допомоги; здiйснення соцiально-

профiлактичної роботи щодо запобiгання наслiдкам негативних явищ та 

подолання таких наслiдкiв; розроблення та здiйснення реабiлiтацiйних 

заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй, психологiчного та 

фiзичного стану молодi, якi зазнали жорстокостi, насильства, потрапили в 
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екстремальнi ситуацiї; забезпечення дотримання соцiальних стандартiв i 

нормативiв умов життєдiяльностi, психологiчного та фiзичного стану 

молодi; сприяння розвитку та пiдтримки волонтерського руху, тощо. 

2. Проаналізувавши соціально-педагогічний компонент у діяльності 

молодіжних громадських організацій України, нами було встановлено, що 

більшість науковців визначають початком сучасного організованого 

молодіжного руху середину 80-х рр. ХХ століття, оскільки хронологічна 

різниця у визначенні точки відліку в різних авторів визначається 

«міфологізацією» певної історичної події.  

Періодизація Українського науково-дослідного інституту проблем 

молоді охоплює увесь період розвитку молодіжного руху в Україні і подає 

його в розгорнутій історичній ретроспективі: 

- перший період, який тривав з часу появи молодіжних об’єднань і до 

кінця ХІХ ст. характеризується зародженням українського 

молодіжного руху; 

- другий – з кінця ХІХ століття до середини 20-х років ХХ століття – 

становлення молодіжного руху України, який налічував з десяток 

молодіжних об’єднань, різноманітних за політичними та іншими 

уподобаннями; 

- третій – з кінця 20-х до початку 80-х рр. ХХ століття – молодіжний 

рух цього періоду був представлений лише комсомольською та 

піонерською організаціями; частково традиції українського 

молодіжного руху розвивалися в українській діаспорі; 

- четвертий – з середини 80-х і до сьогоднішнього дня – період 

відродження молодіжного руху України, його становлення як 

складного явища, різноманітного за політичними, структурними 

ознаками, формами роботи з молоддю. 

За формами та особливостями функціонування науковці виділяють 

наступні групи молодіжних громадських організацій:  
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1. Організації «взаємодопомоги» – об’єднання людей за принципом 

спільної біди або проблеми. 

2.  Наявна чітко виражена соціальна спрямованість (добродійні фонди та 

організації, орієнтовані на вирішення гуманітарно-соціальних проблем). 

3. Організації «клубного типу» –  різноманітні групи самовдосконалення, 

клуби за інтересами. 

4. Має «суспільно-охоронний» характер – захист навколишнього 

середовища в широкому сенсі, тобто діяльності з охорони не лише 

природи, але й культури, мови тощо. 

5. Правозахисні організації, що здійснюють нагляд за діяльністю 

виконавчої влади. 

6. «Інфраструктурні» громадські організації, місія – сприяння діяльності 

інших громадських об’єднань в найширшому сенсі. 

Сучасні громадські організації орієнтуються на задоволення 

інтересів і потреб своїх активістів та представників цільової аудиторії, 

перетворення їх на активних суб’єктів соціовиховного процесу. З кожним 

роком збільшується кількість й урізноманітнюється зміст програм, які 

реалізують громадські дитячі та молодіжні організації; запроваджуються 

інноваційні форми і методи роботи молодіжному середовищах. У своїй 

діяльності громадські організації рідше використовують традиційні 

(семінари, лекції, конференції та ін.) форми та методи роботи, частіше –  

інноваційні (тренінги, квести, флеш-моби, соціально-інтерактивні вистави, 

вебінари, майстер-класи, школи неформальної освіти, майстерні та ін.), 

оскільки останні є біль цікавими для молоді та дозволяють активно 

долучати її до діяльності. 

3. Провівши емпіричне дослідження щодо визначення соціально-

педагогічного змісту діяльності молодіжних громадських організацій, 

можна узагальнити наступне. На початковому етапі дослідження було 

розроблено програму емпіричного дослідження, в межах якої 
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сформульовано гіпотезу та мету, визначено завдання, генеральну 

сукупність і вибірку, підібрано діагностичний інструментарій. 

Результати контент-аналізу показали, що молодіжні громадські 

організації здійснюють неформальну освіту шляхом використання 

інноваційних форм та методів роботи (тренінги, відеоклуби, навчальні 

школи, інтерактивні групи самодопомоги та ін.). Надають такі соціальні 

послуги як освітньо-інформаційні (проведення навчальних заходів 

стосовно соціально-негативних явищ з метою формування навичок 

розпізнавання, виявлення, запобігання таких явищ), посередницькі 

(громадські організації виступають посередниками між державними / 

приватними структурами та своїми клієнтами), значно рідше – 

консультаційні (соціально-психологічне консультування клієнтів з 

використанням новітніх технологій). Просвітницько-інформаційна 

діяльність молодіжних громадських організацій виражається розробкою та 

розповсюдженням інформаційних брошур, буклетів, плакатів, листівок, 

наліпок. Такі матеріали поширюються офлайн волонтерами та онлайн 

активістами в соціальних мережах. Переважна більшість молодіжних 

громадських організацій залучають молодь у якості волонтерів та 

учасників навчальних курсів шляхом конкурсних відборів, за допомогою 

онлайн-анкет, які містять питання / пункти відповідно до специфіки 

організованого заходу.  

Аналіз діяльності громадських організацій, які працюють з молоддю 

дозволяє виділити наступні напрямки діяльності об’єднань, що містять 

соціально-педагогічний зміст: розробка та публікація методичних 

матеріалів; розробка та видання інформаційних матеріалів (брошур, 

буклетів, плакатів, тощо); організація та проведення просвітницько-

інформаційних заходів (тренінгів, інтерактивних лекцій, семінарів, тощо); 

співпраця з державними та недержавними структурами, міжнародними 

організаціями; розвиток соціальних ініціатив молоді; представлення 
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інтересів свої членів у різних структурах незалежно від форм власності; 

інформаційна та консультаційна діяльність; розробка та впровадження 

соціальних програм та інноваційних технологій роботи (центри, школи, 

конференції, «круглі столи», тощо); профілактика соціально негативних 

явищ, шляхом просвітницько-інформаційної діяльності; організація 

змістовного дозвілля молоді; розвиток мультикультурного суспільства, 

шляхом формування міжкультурної толерантності молоді. 

Глибинне інтерв’ю, дало змогу виділити наступні компоненти 

соціально-педагогічного змісту молодіжних громадських організацій 

громадські організації, зі слів респондентів: здійснення соціально-

інформаційних послуг (алгоритм дій, якщо особа опинилася у складній 

життєвій ситуації, про установи, куди можна звернутися в разі проблем, 

тощо); психологічних послуг (психологічна діагностика, консультації, 

психотерапія); соціально-педагогічних послуг (виявлення   та  сприяння  

розвитку  різнобічних  інтересів  особистості,  просвітницька  робота, 

мобілізації  власних  ресурсів для вирішення проблем надалі, допомога 

розв’язанні  конфліктних, здійснення  моніторингу  захисту дитини від 

жорстокого поводження та  насильства); соціально-економічних (допомога 

в пошуках додаткових ресурсів для реалізації соціальних ініціатив молоді). 

Опитування молоді в соціальних мережах виявило низький рівень 

залученості молоді до діяльності молодіжних громадських організаціях, це 

свідчить про низьку соціальну активність. 

4. Розробивши програму тренінгу «Громадська організація як 

інструмент соціально-педагогічної діяльності» для майбутніх соціальних 

педагогів, ми можемо узагальнити наступне. В процесі проведення 

тренінгу «Громадська організація як інструмент соціально-педагогічної 

діяльності» розкривається суть громадської діяльності: причини, форми 

методи, наслідки; як працювати з різними цільовими аудиторіями 

використовуючи інноваційні форми та методи роботи. 
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