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сучасному п’ятиборстві. Визначено два типи групових моделей змагальної діяльності в жіночому сучасному
п’ятиборстві. Перший тип характерний для групи спортсменок, здатних переважно досягати високих результатів у фехтуванні, що відрізняються високим рівнем швидкісно-силових і координаційних здібностей. Другий
об’єднує спортсменок, що досягають високих результатів в комбінованому вигляді сучасного п’ятиборства.
Отже, при підготовці спортсменок, які спеціалізуються в сучасному п’ятиборстві, особливу увагу слід приділяти фехтуванню і підвищенню ефективності бігової підготовки.
Ключові слова: змагальна діяльність, спортивна підготовка, багатоборці, моделювання, сучасне
п’ятиборство, висококваліфіковані спортсменки.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-БОКСЕРІВ
З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ЇХ ПСИХОМОТОРИКИ
Стаття присвячена розгляду проблеми організації тренувального процесу на заняттях з боксу в закладах
вищої освіти. Визначення особливостей стану психомоторики у студентів-боксерів та його врахування в динаміці тренувальної діяльності дозволяє оптимізувати процес фізичної підготовки майбутніх фахівців та
сприяє досягненню запланованих спортивних результатів. Метою роботи є дослідження стану психомоторики у студентів-боксерів за умов використання спеціалізованих координаційних фізичних вправ. В досліджені
брали участь 20 студентів чоловічої статі віком 18–20 років, що визначили в якості секційної моделі занять з
фізичного виховання бокс. У роботі використані наступні методики: «Зорові сенсомоторні реакції» – проста
зорово-мотора реакція і складна зорово-моторна реакція, «Реакція на рухомий об’єкт» – сенсомоторна точність, «Тепінг-тест» – швидкість провідної руки, «Вимірювання динамометричних зусиль», тривалість виконання тесту човниковий біг 4 по 9 м, а також статичної рівноваги (проба Ромберга). Розроблена спеціалізована тренувальна програма, яка складається з дев’яти комплексних спеціалізованих фізичних вправ, спрямованих на розвиток координаційних якостей студентів-боксерів. Встановлена достовірна позитивна динаміка
показників стану психомоторики у студентів-боксерів за умов застосування спеціалізованих фізичних вправ
координаційної спрямованості. Отримані результати розширюють наукову інформацію щодо необхідності
врахування стану психомоторики у студентів, що займаються боксом. Авторами доповнено існуючі програми
тренувального процесу, спрямованого на вдосконалення у студентів-боксерів координаційних якостей. У контексті моделювання сучасної системи фізичного виховання в закладах вищої освіти доведена ефективність
використання секційної форми організації занять, яка передбачає врахування індивідуалізованих особливостей
стану психомоторики студентської молоді.
Ключові слова: психомоторика, координація, студенти, бокс, фізичні вправи.
Вступ та сучасний стан досліджуваної
проблеми
Сучасна студентська молодь являє собою особливу соціальну групу, для якої характерною є низка
специфічних умов життєдіяльності та особистісного
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розвитку. В останні роки спостерігається зниження
рівня рухової активності студентів, що обумовлене не
тільки збільшенням витрат часу на учбову діяльність,
але і способом життя, який став звичним для більшості молоді (захоплення комп’ютерними іграми,
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соціальними мережами, нераціональне харчування,
нестача сну, недостатнє перебування на відкритому
повітрі, наявність шкідливих звичок та ін.) (Круцевич,
2016; Халайджи, 2020).
Тільки за умови належної організації процесу
фізичного виховання у закладах вищої освіти Україна
здатна подолати негативні тенденції щодо стану здоров’я і фізичної підготовленості студентської молоді
(Круцевич, 2016). До таких умов відносяться поєднання обов’язкових і позанавчальних занять, активізація
фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи,
врахування особистісних уподобань студентів у виборі видів рухової активності, індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості до фізичних навантажень, модернізація матеріально-технічної бази
(Lundáková, 2010; Bevans, et al., 2010). Такі складові, в
цілому, призводять до побудови адекватної моделі
організації фізичного виховання в закладах вищої
освіти (ЗВО) (Yagotin, et al., 2019).
Розглядаючи питання ефективності підготовки
спортсменів єдиноборців, провідні вчені наголошують на необхідності врахування особливостей їх психофізіологічного стану, зокрема нейродинамічних
функцій, що відображають індивідуально-типологічні
властивості вищої нервової діяльності (Коробейніков,
2018). Відомо, що формування адекватних та
своєчасних психомоторних реакцій відіграє важливу
роль у повсякденній діяльності студентської молоді
як в напружені періоди навчання, так і після закінчення ЗВО (Degtyarenko, 2019). В життєдіяльності і пристосуванні студентів до нових завдань особливого
значення набуває поєднання оптимальних моторних
та психічних якостей, адже швидкість прийняття важливих рішень, їх доцільність та своєчасність мають
стати характерною рисою успішних фахівців (Халайджи, 2020).
Проте, в наукових роботах, присвячених організації тренувального процесу на заняттях з боксу в
ЗВО, недостатня увага приділяється як визначенню
індивідуальних психомоторних якостей у студентів,
так і шляхам їх покращення в цілому.
Мета роботи – дослідити стан психомоторики у
студентів-боксерів за умов використання спеціалізованих координаційних фізичних вправ.
Для досягнення мети вирішувались наступні завдання:
1. Здійснити аналіз існуючих моделей побудови
занять з фізичного виховання у студентської молоді.
2. Визначити особливості стану психомоторики
студенів, які обрали бокс в якості секційної форми
занять з фізичного виховання в ЗВО.
3. Розробити спеціалізовану тренувальну програму, що сприятиме вдосконаленню координаційних
якостей студентів-боксерів та представити динаміку
показників стану їх психомоторики.
Організація і методика дослідження
Дослідження проводилося протягом першого семестру 2019–2020 навчального року на базі спортивного комплексу Одеської національної академії харчових технологій. У ньому взяли участь 20 студентів
чоловічої статі віком 18–20 років, які обрали в якості
секційної моделі занять з фізичного виховання бокс
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(першого спортивного розряду – 14, кандидатів в
майстри спорту – 5, майстрів спорту – 1).
Заняття з боксу проводилися два рази на тиждень
протягом восьми тижнів. Кожне тренування тривало
90 хвилин, а навчальні акценти були зосереджені на
засвоєння: пересування різними способами, нанесення основних ударів, захисних діях від ударів, умовного й вільного спарингу та ін. Функціональні навантаження на кардіореспіраторну систему складалися з 10
хвилинних тренувань по системі crossfit (Ahmad,
2019). Психомоторні тренування складалися з виконання вправ, згідно з розробленою програмою, по 10–
15 хвилин на початку та в кінці кожного заняття.
Контрольні вимірювання були проведені на початку та у кінці восьми тижневого тренувального
циклу. Комп’ютерна програма психодіагностики (НСПсихотест)
дозволила
здійснити
дослідження
індивідуальних особливостей стану психомоторики
студентів. Реєстрація отриманих результатів відбувалася в автоматичному режимі з подальшим зберіганням у базі даних у вигляді відповідних електронних
протоколів. У дослідженні нами використані наступні
методики: «Зорові сенсомоторні реакції» – проста
зорово-мотора реакція (ПЗМР) і складна зоровомоторна реакція (СЗМР), «Реакція на рухомий об’єкт»
– сенсомоторна точність (РРО), «Тепінг-тест» –
швидкість провідної руки, «Вимірювання динамометричних зусиль» (Мантрова, 2007). Визначення тривалості виконання тесту човниковий біг 4 по 9 м (с) і
статичної рівноваги (проба Ромберга) відбувалося за
традиційною методикою (Сергієнко, 2015).
Статистичний аналіз отриманих результатів розраховувався з використанням пакета стандартної
комп’ютерної програми математичної статистики
SPSS 20 for Microsoft Windows, з визначенням основних статистичних показників.
Результати
Побудова організації занять з фізичного виховання в закладах вищої освіти, на думку Ю. Фурмана і
співавт. (2013), має базуватися на основні трьох
напрямів, а саме:
1) створення узагальнених моделей (загальноорієнтуючий), які засновані на аналізі масиву даних,
отриманих за умови дослідження достатньо великої
кількості студентів певної статі, віку, конституції,
рівня фізичної підготовленості, а також врахування
спрямованості занять;
2) побудова групових моделей, що враховують
конкретну сукупність студентів, які відрізняються за
своїми специфічними ознаками щодо аналогічної,
фізичної та психологічної діяльності;
3) розробка індивідуальних моделей (індивідуалізований напрям), які враховують особливості
реактивності кожного студента на виконання фізичного навантаження певного спрямування.
Саме другий напрям моделювання організації
занять з фізичного виховання має передбачати
врахування уподобань та зацікавленості студентів
відносно опанування конкретними видами рухової
активності. В цьому контексті бокс є одним з найпопулярніших та доступніших видів спорту в Україні.
Результати досліджень вказують, що заняттям з різ-
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них видів єдиноборств, зокрема і боксу, віддають
перевагу більше 26% студентів, що навчаються в ЗВО
(Стадник, 2013).
Дослідження (Назимок, 2012; Стадник, 2013) показали, що саме підхід, заснований на основі
розподілу на групи за інтересом до виду спорту,
підвищує мотивацію до занять, впливає на систематичність їх відвідування і сприяє підвищенню фізичної підготовленості студентів.
Бокс як засіб формування спеціальних руховий
навичок студентської молоді, на заняттях з фізичного
виховання (по вибору) отримав широке розповсюдження. Зайняття боксом сприяють всебічній фізичній
підготовці, оскільки для виконання боксерських рухів
потрібні всі основні психомоторні якості та оптимальні властивості рухового апарату (Назимок, 2012).
Єдиноборства, зокрема і бокс, відносяться за
фізіологічною класифікацією до ситуаційних видів
спорту. Усі рухові і розумові дії боксера є не стандартними, а варіативними, тобто вони залежать від
ситуації, яка створюється, насамперед, суперником.
Боксери мають володіти швидкою реакцією і
спритністю, повинні бути сміливими і врівноваженими водночас. Вони мають добре орієнтуватися в
ринзі, вміти приймати швидкі та правильні рішення за
умови дефіциту часу, а отже мати збалансований стан
психомоторики, який визначається врівноваженістю
нервової системи (Юрченко, 2018).
Поняття психомоторики визначають як рухову
діяльність людини, що управляється його психічною
сферою і має віддзеркалення у сенсомоторних, ідеомоторних й емоційномоторних реакціях і актах. (Сергієнко, 2007). В руховій діяльності боксерів реакції
мають наступну послідовність: 1) рецептори отримують певний сенсорний стимул; 2) сенсорний стимул
передається по нейронам в центральну нервову систему (ЦНС); 3) ЦНС обробляє сенсорну інформацію,
яка надійшла, і визначає відповідну реакцію на неї;
4) сигнали реакції передаються з ЦНС по руховим
нейронам і акт здійснюється.
Визначення особливостей стану психомоторики

у студентів-боксерів та його врахування в динаміці
тренувальної діяльності дозволяє оптимізувати процес фізичної підготовки майбутніх фахівців та сприяє
досягненню запланованих спортивних результатів.
Покращення стану психомоторики студентів, які займаються боксом, можливе за умови розвитку їх координаційних якостей, адже саме ці якості характеризують здатність людини керувати власними рухами
(Клименко, 2010).
Планування тренувальних завдань з розвитку координаційних якостей, потребує врахування таких
компонентів фізичних навантажень: складність рухів,
інтенсивність роботи, тривалість окремої вправи (підходу, завдання), кількість повторень конкретної вправи (підходу, завдання), тривалість та характер пауз
між вправами (підходами, завданнями).
Основними методичними підходами до формування координаційних якостей у студентської молоді, які займається боксом, виступають такі:
 систематичне поповнення рухового досвіду
новими формами координації;
 введення фактору незвичайності під час виконання звичних рухів, тобто внесення не регламентованих змін в окремі параметри дії;
 зміна способу виконання певної рухової дії;
 пред’явлення нових вимог під час виконання
вже засвоєних вмінь.
Найбільш дієвими, на наш погляд, є наступні методи навчання: варіативної вправи; стандартноповторної вправи; ігровий і змагальний. Рекомендовані режими тренувальних навантажень: тривалість
вправ від 1–5 до 10–20 с; число повторень – 12–15
разів (короткочасні дії 4–6 і більше); тривалість і характер пауз між вправами від 1 до 2–3 хв. В окремих
випадках для вдосконалення координації в умовах
стомлення паузи відпочинку можуть бути скорочені
до 10–15 с (Юрченко, 2018).
В табл. 1 представлена авторська тренувальна
програма, спрямована на вдосконалення координаційних якостей у студентів-боксерів.
Таблиця 1
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Тривалість інтервалу
відпочинку між серіями

ЧСС наприкінці вправи

ЧСС наприкінці інтервалу
відпочинку

2

Кількість серій

Біг по сторонах квадрата 15*15 м з
прискоренням по діагоналі (у кожній
спробі змінюються способи бігу)
Координаційна драбина: біг, біг з
підстрибуванням, кроки випадами,
стрибки

Кількість повторень в серії

1

20-25”

СВ

45”

6-8

1-2

2’

160170

114120

10-15”

СВ

5-10”

10

3

1’

150160

114120
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Інтенсивність

Назва вправ та їх зміст

Тривалість окремої вправи
(загальний час)

№

Тривалість інтервалу
відпочинку між вправами

Тренувальна програма з удосконалення координаційних якостей у студентів-боксерів
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9

ЧСС наприкінці інтервалу
відпочинку

8

ЧСС наприкінці вправи

7

Тривалість інтервалу
відпочинку між серіями

6

Кількість серій

5

Кількість повторень в серії

4

Акробатичні вправи: а) перекид уперед; б) перекид назад; в) після ходьби,
бігу перекид вперед і назад; г) курбет;
д) стрибок на руки
Жонглювання: а) двома тенісними
м’ячами однією рукою; б) трьома
тенісними м’ячами двома руками
Жонглювання двома медболами двома руками (2-5 кг)
Набивання тенісного м’яча руками
від підлоги: а) одним м’ячом двома
руками; б) двома м’яч двома руками;
в) одним м’ячом стрибаючи на одній
нозі
Уклони від тенісного м’яча (стоячи
0,5 м від стінки та 2 м від партнера)
Двоє боксерів, прийнявши положення
упор лежачи обличчям один до одного, ноги нарізно, підсіканням руки
партнера намагаються порушити його
рівновагу
Виконання серії ударів після світлового сигналу

Тривалість інтервалу
відпочинку між вправами

3

Назва вправ та їх зміст

Інтенсивність

№

Тривалість окремої вправи
(загальний час)

Продовження Таблиці 1

6-8”

C

15”

4

2

2’

130140

114120

1-2’

Н

30”

4-5

1

-

125135

114120

1-2’

В

60”

3

3

2’

160170

114120

2-3’

Н

45”

3

1

-

125135

114120

1-2’

С

45”

3

1

-

130140

114120

1-2’

В

45”

3

2

2’

130140

114120

5-7”

СВ

5”

10

3

1’

160170

114120

Розроблена програма тренувань, метою якої є
вдосконалення координаційних здібностей у студентів-боксерів, відповідає наступним характеристикам:
 адекватність методів тренування;
 коректна інтенсивність фізичних навантажень, особливо в ациклічних вправах;
 доступність темпу та обсягу фізичних вправ,
які відповідають рівню функціональної підготованості спортсмена;
 послідовність та поступовість ускладненням
під час виконання вправ;
 систематичність впровадження режимів рухової активності.
Спортивний прогрес у студентів, які займаються
боксом, досить обмежений без використання науководослідницької апаратури, яка дозволяє отримувати
точну та об’єктивну інформацію щодо динаміки різних аспектів їх психофізичної підготовленості. Використання апаратно-програмного комплексу дозволило
встановити динаміку показників, що характеризують
стан психомоторики студентів-боксерів до і після
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використання спеціальних фізичних вправ.
У табл. 2 представлена динаміка стану психомоторики у студентів-боксерів за умови використання
спеціалізованих фізичних вправ. Аналіз отриманих
результатів свідчить про наявність достовірних позитивних змін (р<0,05) за показниками психомоторики у
студентів-боксерів за умови впровадження розробленої програми складно координованих вправ. Так,
тривалість латентних періодів ПЗМР і СЗМР скоротилися на 13,7% і 8% відповідно. Отримані результати
за тестом РРО свідчать про покращення рівня сенсомоторної точності студентів-боксерів на 12,4%. Зміни
за показником швидкості провідної руки до і після
реалізації запропонованих заходів значення критерію
склали 7,71 ± 0,08 разів і 8,89 ± 0,12 разів (р<0,05), що
дорівнювало 13,27%. Точність відтворення м’язового
зусилля у порівнянні з відпочатковим значенням достовірно покращилась, а саме з 69,1 % до 79,4 %
(р<0,05). За показником човниковий біг 4 по 9 м зниження часу виконання тесту в порівнянні з початковими результатами становило 3,5 %. Покращення
здатності до збереження рівноваги за пробою Ромбер-
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га відзначалося в усіх спортсменів і становило 14,2 %
(р<0,05). Загалом, нами встановлена статистично
достовірна позитивна динаміка стану психомоторики

за всіма вищезазначеними показниками їх координаційних якостей.

Таблиця 2
Динаміка стану психомоторики у студентів-боксерів за умови використання спеціалізованих
фізичних вправ

№
1
2
3
4
5
6
7

Показники
ПЗМР, мс
СЗМР, мс
Сенсомоторна точність, мс
Швидкість провідної руки, разів
Відтворення м’язового зусилля,
%
Човниковий біг, с
Проба Ромберга, с

До
257,18±5,15
404,14±5,78
30,02±0,56
7,71±0,08
69,1±3,02

Після
226,01±5,05
374,1±5,11
26,7±0,91
8,89±0,12
79,4±3,55

%
13,79
8,02
12,4
13,27
9,7

p
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

10,12±0,08
39,2±2,04

9,77±0,04
45,7±2,72

3,58
9,5

р<0,05
р<0,05

Отже, за умови виконання боксерами розробленої програми з удосконалення координаційних якостей відзначалося збалансування механізмів регуляції
психомоторних дій, що проявлялося у своєчасності та
точності виконання локомоцій.
Обговорення
Важливою складовою побудови моделей організації освітнього процесу з фізичного виховання в
закладах вищої освіти є адекватний добір режимів
рухової діяльності для певного контингенту студентів. Саме уподобання студентів мають потім
визначати необхідний характер та спрямування занять
з фізичного виховання, а отже і загалом структуру
фізичної активності в ЗВО. Маємо погодитися, що
варіативна структура побудови занять надає можливість студентам використовувати різні види та
форми рухової активності, зокрема і бокс (Круцевич,
2016). Такий підхід сприяє досягненню належних
результатів навчання та виконання встановлених
нормативів фізичної підготовленості молоді (Назимок, 2012).
Проведені нами дослідження підтверджують доцільність використання бойових єдиноборств, а саме
боксу, як альтернативі традиційній системі фізичного
виховання. Це дозволяє враховувати інтереси та потреби сучасної молоді відносно оптимізації рухової
активності.
Отримані результати розширюють наукову інформацію щодо необхідності врахування стану психомоторики у студентів, що займаються боксом і
доповнюють існуючі програми тренувального процесу, спрямованого на вдосконалення у студентівбоксерів координаційних якостей (Сапегіна та
співавт., 2016; Mohammed & Choi, 2020).
Проведення систематичного рухового контролю
та об’єктивна реєстрація величини докладених зусиль
за ступенем м’язової активності сприяє тому, що боксери поступово запам’ятовують, які відчуття
асоціюються в них з різним ступенем функціональної
активності м’язів під час їх напруження та повного
розслаблення (Degtyarenko, 2019). Це дозволяє економніше витрачати наявні функціональні ресурси
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організму, досягати кращі спортивні результати і, як
наслідок, ефективніше реагувати на різні непередбачувані ситуації.
У більшості наукових праць недостатньо
висвітлено зв’язок між можливостями реалізації техніко-тактичних дій під час організації рухових актів
боксерів та індивідуально-типологічним властивостям
їх нервової системи. А втім, значущими є дослідження, присвячені методологічним й теоретичним проблемам спортивної підготовки боксерів, особливостям
діагностики функціонального стану у спорті, мотивації спортивної діяльності, вивченню емоційних
станів, пов’язаних зі змаганнями, індивідуальнотипологічних властивостей нервової системи спортсмена (Коробейніков, 2018).
Покращення координаційних якостей в дослідженій групі студентів-боксерів може пояснюватися адаптаційним ефектом від виконання складно координованих вправ та, як наслідок, упорядкуванням
нервово-м’язових взаємозв’язків в організмі в цілому.
Таким чином, результати проведених нами досліджень підтверджують думку фахівців щодо важливості визначення особливостей психомоторного стану
єдиноборців (боксерів) для добору спеціалізованих
фізичних вправ з метою більш ефективного управління тренувальним процесом (Клименко, 2010; Коробейніков, 2018; Юрченко, 2018). На нашу думку, розроблена
програма
спеціалізованих
складнокоординованих фізичних вправ сприяє досягненню
балансу основних нервових процесів збудження і
гальмування у студентів-боксерів, що і призводить до
покращення стану їх психомоторики.
Висновки
1. Обґрунтовано
доцільність
використання
секційної моделі побудови занять з фізичного виховання, що базується на особистісних уподобаннях
студентів до конкретного виду спорту чи фітнесу.
Підкреслено значення індивідуальних особливостей
поєднання рухової та психічної діяльності студентівбоксерів за адекватними параметрами, що характеризують стан їх психомоторики.
2. Розроблена спеціалізована тренувальна про-
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грама, яка складається з дев’яти комплексних
спеціалізованих фізичних вправ, спрямованих на розвиток координаційних якостей студентів-боксерів.
Дозування фізичних навантажень визначалося: тривалістю виконання вправ та інтервалу відпочинку між
ними; кількістю повторень в серії та їх обсягом; часом
відпочинку між серіями, а також ЧСС наприкінці
вправи та після інтервалів відпочинку.
3. Встановлена достовірна позитивна динаміка

показників стану психомоторики у студентів-боксерів
за умови застосування спеціалізованих фізичних
вправ координаційної спрямованості. Моделювання
сучасної системи фізичного виховання в закладах
вищої освіти передбачає використання ефективних
форм
організації
занять,
які
враховують
індивідуалізовані особливості стану психомоторики
студентської молоді.
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PECULIARITIES OF THE TRAINING PROCESS OF BOXING STUDENTS TAKING INTO
ACCOUNT THEIR PSYCHOMOTOR STATE
The article is devoted to the problem of organizing the training process in boxing classes in higher education institutions. Determining the features of the psychomotor state of boxing students and its consideration in the dynamics of
training allows optimizing the process of physical training of future professionals and contributes to the achievement of
planned sports results. A specialized training program has been developed, which consists of nine complex specialized
physical exercises aimed at developing the coordination qualities of boxing students. The aim is to investigate the state
of psychomotor state of boxing students under the conditions of using specialized coordination physical exercises. A
significant positive dynamics of psychomotor state indicators of boxing students has been established under the condition of using specialized physical exercises of coordination orientation. The obtained results expand the scientific information on the need to take into account the psychomotor state of students engaged in boxing. The existing programs of
the training process have been supplemented, which are aimed at improving the coordination qualities of boxing students. In the context of modeling the modern system of physical education in higher education institutions, the effectiveness of the use of a sectional form of organization of classes has been proved, which involves the consideration of
individualized features of the psychomotor state of student.
Keywords: psychomotor state, coordination, students, boxing, physical exercises.
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ
ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ ГРОМАДИ
Стаття присвячена визначенню факторів, які можуть сприяти ефективному здійсненню соціальної роботи із залучення молоді до волонтерської діяльності на рівні громади. Враховуючи реформу децентралізації,
соціальна робота на рівні громади опинилась у центрі уваги держави, громадськості, міжнародної донорської
спільноти та науковців. Беручи до уваги, що розвиток громади напряму залежить від людського ресурсу, робота з молоддю є ключовим напрямком здійснення соціальної роботи в громаді, яка спрямована не тільки на
вирішення індивідуальних потреб мешканців, але й на розвиток громади в цілому. Волонтерство є одним з інструментів здійснення соціальної роботи на рівні громади та залучення молоді. На думку авторки статті,
залучення молоді до волонтерської діяльності в межах соціальної роботи може бути ефективним за умови
вирішення потреб молоді та сприяння розвитку громади. У статті проаналізовано ціннісні орієнтири, інтереси та потреби сучасної молоді та типові проблеми новостворених громад на основі загальнонаціональних
соціологічних досліджень. Результати аналізу стали підґрунтям для визначення наступних факторів, які можуть сприяти ефективному здійсненню соціальної роботи із залучення молоді до волонтерської діяльності:
суб’єкт-суб’єктні відносини, орієнтація на індивідуальні інтереси молоді та мотиваційні особливості участі
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