
       Psychology - Medicine – Education 

 

Science and Education, 2020, Issue 3                               138    
 

Rodion Yahotin, 

PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), 

senior lecturer of the Department of Physical Education and Sports, 

Odessa National Academy of Food Technology, 

112, Kanatna Str., Odessa, Ukraine, 

Tetiana Dehtiarenko, 

Doctor of Medicine, professor,  

Department of Biology and Health Care, 

The State institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky", 

26, Staroportofrankivska St., Odessa, Ukraine, 

Svitlana Khalaidzhi, 

PhD (Candidate of Science in Physical Education and Sports), lecturer, 

Department of physical education and sports, 

Odessa National Academy of Food Technology, 

112, Kanatna Str., Odessa, Ukraine, 

 

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 insti-

tutions. 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 condi-

tion of using specialized physical exercises of coordination orientation. The obtained results expand the scientific infor-

mation 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 stu-

dents. In the context of modeling the modern system of physical education in higher education institutions, the effec-

tiveness 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. 
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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 ро-

боти 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, ро-

бота 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 ін-

струментів 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, інтере-

си та потреби сучасної молоді та типові проблеми новостворених громад на основі загальнонаціональних          

соціологічних досліджень. Результати аналізу стали підґрунтям для визначення наступних факторів, які мо-

жуть 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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молоді у вирішенні суспільних проблем, орієнтація на вирішення проблем громади. До кожного фактору наведено 

теоретичне обґрунтування позитивного подвійного впливу на задоволення потреб молоді та вирішення проблем 

громади. 

Ключові слова: соціальна робота в громаді, соціальна робота з молоддю, волонтерська діяльність, молодь, 

децентралізація. 

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної              

проблеми 

Реформа децентралізації в Україні, яка по суті пе-

редбачає збільшення суб’єктності органів місцевого 

самоврядування у розвитку територій, сформувала 

тренд на місцевий розвиток. Маленькі громади наразі 

стали в центрі уваги громадськості, влади, бізнесу, до-

норської спільноти та науковців. Для України розвиток 

невеликих населених пунктів може стати певною «па-

нацеєю», яка, з одного боку, буде сприяти соціально-

економічному добробуту країни в цілому, а з іншого – 

стримувати міграційні процеси через формування осе-

редків розвитку на субрегіональному та місцевому рі-

внях. 

Якщо аналізувати соціальну роботу в громаді в 

широкому контексті, стає зрозумілим, що вона не сто-

їть осторонь проблем розвитку громади. Соціальна ро-

бота в громаді має бути спрямована не тільки на на-

дання допомоги соціально незахищеним категоріям, 

але і на активізацію зусиль громади для задоволення 

потреб всіх мешканців. Відповідно, соціальна робота 

постає ефективним інструментом для розв'язання пев-

них проблем, які є в громаді, а інструменти децентра-

лізації дали для цього більше повноважень і ресурсів.  

Без перебільшення можна говорити, що майбутнє 

існування громади безпосередньо залежить від наявно-

сті та перспектив розвитку в громаді  людського ресу-

рсу, а отже, розуміння особливостей роботи з молодим 

поколінням стає все більш актуальним. До того ж, за-

грозлива ситуація з перевагою еміграційних настроїв 

серед молоді ще більше загострює потребу пошуку 

ефективних інструментів роботи з молоддю. Врахову-

ючи це, особливу цінність починає набувати накопиче-

ний досвід з організації соціальної роботи з молоддю 

та розуміння її особливостей, пов’язаних з новими су-

спільними трансформаціями та викликами. 

Соціальна робота з молоддю як окремий напря-

мок соціальної роботи не є новою темою та проаналі-

зована у спільній роботі Тюпті Л. Т. та Іванової І. Б. 

(2004), а також у працях Капської А. Й. (2001), Конд-

ратьєвої Я. В. (2011), Григор’єва С. І. (2008). Що сто-

сується волонтерської діяльності, то як частина соціа-

льної роботи вона проаналізована в роботі А. Г. Горі-

лого (2001), а специфіка діяльності волонтерів розк-

рита у дослідженнях вітчизняних науковців, таких як 

Р. Вайнола (1999) та Т. Лях (2002, 2004, 2008, 2010, 

2013). Серед вітчизняних вчених також слід відзначити 

внесок О.В. Безпалько у дослідження соціальної ро-

боти в громаді, яка проаналізувала закордонний та віт-

чизняний досвід з окремим фокусом на роботі з мо-

лоддю. А в її монографії «Організація соціально-педа-

гогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній 

громаді: теоретико-методичні основи» проаналізовано 

засади соціально-педагогічної роботи з молоддю в гро-

маді та розглянуто функції фахівців, які працюють з 

молоддю в громаді (Безпалько, 2006). Т. В. Семигіна 

(2004, 2005) та Г. І. Слозанська (2016, 2017) також до-

сліджували специфіку соціальної роботи в громаді. Ре-

форма децентралізації та популярність тематики міс-

цевого розвитку посприяли створенню великої кілько-

сті практичних посібників та методичних рекоменда-

цій щодо організації роботи в громаді в напрямку ак-

тивізації її населення. Прикладом таких робіт може 

бути посібник з розвитку громад Л. О. Єльчева та 

І. М. Ібрагімова (2007) та посібник з активізації молоді 

в громадах за загальною редакцією Юлії Ткачук (2019) 

та ін. В окремому вигляді такі теми як соціальна робота 

в громаді, соціальна робота з молоддю, волонтерство в 

контексті соціальної роботи знайшли широке відобра-

ження в роботах науковцях. Водночас, у науковій літе-

ратурі ще відчувається брак досліджень, які б висвіт-

лювали особливості залучення молоді до волонтерсь-

кої діяльності у розрізі соціальної роботи в громаді в 

умовах децентралізації. 

Метою публікації є визначення факторів ефекти-

вного здійснення соціальної роботи із залучення мо-

лоді до волонтерства в громадах. 

Методи дослідження 

Для проведення дослідження ми використовували 

загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення 

та порівняння; також здійснювали пошук інформації, 

аналізували повнотекстові наукові праці, розміщенні у 

наукометричній базі Google Scholar та законодавство 

України подане на сайті http://zakon.rada.gov.ua  

Результати 

Виклад основного тексту розпочнемо з визна-

чення основних понять таких як «соціальна робота з 

молоддю», «соціальна робота в громаді», «волонтер-

ська діяльність», «децентралізація» та власне «мо-

лодь». Волонтерська діяльність в Україні регламенту-

ється Законом України «Про волонтерську діяльність», 

який регулює відносини, пов'язані з провадженням во-

лонтерської діяльності та дає визначення таким понят-

тям як «волонтерська діяльність» та «волонтерська до-

помога». Згідно з цим законом, «волонтерська діяль-

ність – це добровільна, соціально спрямована, непри-

буткова діяльність, що здійснюється волонтерами 

шляхом надання волонтерської допомоги». Волонтер-

ська допомога визначена як «роботи та послуги, що бе-

зоплатно виконуються і надаються волонтерами». Во-

лонтерська діяльність ґрунтується на принципах за-

конності, гуманності, рівності, добровільності, безо-

платності, неприбутковості. Як вважає Т. Л. Лях, воло-

нтерська діяльність – індивідуальна чи колективна – є 

своєрідним способом взаємопідтримки й піклування, 

допомоги членам громади, взаємодією для спільного 

напрацювання способів розв'язання проблем (Лях, 

2010). І це визначення додатково актуалізує роль та ва-

жливість волонтерської діяльності в контексті здійс-

нення соціальної роботи на місцевому рівні. 

Поняття «децентралізація» ще не знайшло свого 

чіткого та однозначного трактування в законодавстві, 

http://zakon.rada.gov.ua/
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але воно позначає процес добровільного об’єднання 

декількох суміжних громад міст, селищ і сіл із єдиним 

адміністративним центром та створення на їх базі мі-

ських (коли адміністративним центром є місто), сели-

щних (коли адміністративним центром є селище) та 

сільських (коли адміністративним центром є село) 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Дорош У. у 

своїй роботі, присвяченій розумінню змісту поняття 

«децентралізації влади», визначає різні підходи до 

його визначення, серед яких він виокремлює такі: са-

мостійність у підходах до управління; передання час-

тини функцій державного управління центральних ор-

ганів виконавчої влади місцевим органам виконавчої 

влади; передача частини функцій та повноважень ви-

щими рівнями управління нижчим та ослаблення або 

скасування централізації; процес перерозподілу влад-

них повноважень та обсягів компетенції між централь-

ним та місцевими рівнями (Дорош, 2017: 131). У Вели-

кому тлумачному словнику сучасної української мови 

термін “децентралізація” подається як система управ-

ління, за якої частина функцій центральної влади пере-

ходить до місцевих органів самоуправління; розши-

рення прав низових органів управління (Бусел, 2001: 

218). У контексті соціальної сфери децентралізація пе-

редбачає і переформатування соціальної сфери та збі-

льшення відповідальності місцевої влади за надання 

соціальних послуг «на місцях». 

Орієнтація на внутрішні ресурси клієнта або гро-

мади в процесі розв'язання соціальних проблем при 

здійсненні соціальної роботи повністю відповідає фі-

лософії децентралізації, яка полягає у створенні сис-

теми влади з максимальним залученням місцевого на-

селення до вирішення своїх проблем з використанням 

власних ресурсів. Основною метою децентралізацій-

них процесів є покращення рівня життя громад та роз-

виток їх спроможності або самозарадності, що дуже 

корелює з головною метою соціальної роботи в гро-

маді. Адже соціальна робота в громаді, окрім вирі-

шення наслідків соціальних проблем, сприяє самоорга-

нізації населення та розвитку місцевих ініціатив. Цю 

тезу підтверджує М. Пейн, який у своїй роботі виокре-

млює напрямки соціальної роботи в громаді, які 

пов’язані з координаційною діяльністю різноманітних 

структур, зі створенням можливостей участі, з соціаль-

ним плануванням та діагностикою соціальних проблем 

мешканців громади, утворенням системи надання со-

ціальних послуг з особливим фокусом на діяльність 

груп самодопомоги (Пейн, 1997: 58-59). Т. Семигіна є 

однією з перших українських дослідниць, яка вивчала 

соціальну роботу в громаді. Вона визначила поняття 

соціальної роботи в громаді як метод, різновид, форму 

чи рівень соціальної роботи, що здійснюється на мік-

росоціальному рівні (Семигіна, 2004). 

Безпалько О. В. в центрі соціальної роботи в гро-

маді ставить людські ресурси, серед яких вона виокре-

млює не тільки спеціалістів соціальної сфери, але і чле-

нів ініціативних груп та волонтерів. До того ж вона за-

значає, що для розв'язання соціальних проблем в ме-

жах територіальної громади необхідна значна кількість 

волонтерів. Аналізуючи закордонний досвід, Безпа-

лько О. В. виокремлює наступні види волонтерства в 

громаді: альтруїстичне волонтерство,  ринкове  волон- 

терство, ідейне волонтерство та волонтерство на до-

звіллі (Безпалько, 2006: 60-61). Тобто волонтерство є з 

одного боку одним з ключових ресурсів соціальної ро-

боти в громаді, а з іншого – кінцевою метою, тому що 

існування волонтерських груп та ініціатив  є певним 

показником сталості та високого рівня самоорганізації 

громади, що, в свою чергу, є одним з основних завдань 

соціальної роботи на рівні громади. За результатами 

аналізу О. В. Безпалько щодо підходів до вирішення 

соціальних проблем в громаді, можна зазначити, що 

сьогодні в Україні соціальна робота в територіальних 

громадах орієнтована в основному на розв’язання про-

блемних питань в соціальній сфері через надання різ-

номанітних соціальних послуг дітям, сім’ям та молоді. 

Тобто підходи засновані на основі розвитку громади, 

які передбачають високу активність членів громади, 

створення ініціативних груп та залучення фахівців со-

ціальної сфери тільки у якості консультантів, не домі-

нують в системі соціальної роботи. 

Молодь є предметом дослідження багатьох наук. 

Соціологія розглядає молодь як окрему соціально-де-

мографічну групу суспільства. Наприклад, визначення 

І. С. Кона заклало розуміння молоді в соціологічній 

площині. Він розглядає молодь як «соціально-демогра-

фічну групу, що виділяється на основі сукупності віко-

вих характеристик, особливостей соціального поло-

ження і обумовлених тим чи іншим складом соціально-

психологічних властивостей” (Кон, 1998). В системі 

психологічних наук молодь розглядається як група, 

якій властиві певні психологічні особливості, що 

пов’язані з дорослішанням та етапом молодості. 

Ш. Бюлер розглядає віковий період від 16-20 до 25-30 

років як етап здійснення попереднього самовизна-

чення та вибір головних життєвих цілей (Бюлер, 1931). 

Окрема група науковців розглядає етап молодого віку 

як певний період вирішення специфічних для цього ві-

кового етапу особистісних криз. Наприклад, Е. Еріксон 

(Erikson, 1959) у цьому контексті найголовнішою про-

блемою цього періоду вважає вирішення кризи іденти-

чності. Тобто ключовим результатом розвитку на 

цьому етапі життя є пошук молодою людиною відпо-

віді на запитання «Хто я?», в тому числі і в системі со-

ціальних взаємозв’язків. 

Робота з молоддю регламентується окремим Зако-

ном України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю». Згідно з цим законом соціальна робота з 

сім’ями, дітьми та молоддю визначається як «профе-

сійна діяльність, спрямована на запобігання, мініміза-

цію негативних наслідків та подолання складних жит-

тєвих обставин сімей, дітей та молоді, посилення їх-

ньої здатності до реалізації власного життєвого потен-

ціалу». Наприклад, Тюптя Л. Т. та Іванова І. Б. визна-

чають соціальну роботу з дітьми та молоддю як «дія-

льність уповноважених органів, підприємств, організа-

цій та установ незалежно від їх підпорядкування і фо-

рми власності та окремих громадян, яка спрямована на 

створення соціальних умов життєдіяльності, гармоній-

ного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист 

їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, 

задоволення культурних та духовних потреб» (Тюптя, 

Іванова, 2004: 460). 

В системі соціальної роботи молодь визначають  
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як окрему групу клієнтів, яка має свої специфічні про-

блеми. Згідно з Законом України «Про соціальну ро-

боту з сім’ями, дітьми та молоддю» соціальна робота з 

молоддю охоплює громадську, економічну, освітню, 

виховну, культурну, оздоровчу сфери та здійснюється 

на місцевому рівні, а отже є і елементом соціальної ро-

боти в громаді. Зміст соціальної роботи з молоддю згі-

дно з цим Законом зводиться до надання соціальних 

послуг та соціальної підтримки. До основних соціаль-

них послуг, що надаються в межах соціальної роботи з 

молоддю, належать соціальна профілактика, соціальна 

реабілітація, соціальний супровід та консультування. 

Соціальна підтримка передбачає роботу у напрямку 

формування відповідального батьківства, розвиток рі-

зних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, запобігання не-

гативним явищам та їх подолання. Аналіз цього Закону 

ще раз підтверджує висновки Безпалько О. В. (Безпа-

лько, 2006), які ми наводили вище, щодо того, що на 

рівні громади соціальна робота в більшій мірі ґрунту-

ється на підході надання соціальних послуг з суб’єкт-

об’єктними взаємовідносинами. Тобто, ми бачимо, що 

в нормативній площині обов’язки соціального праців-

ника по роботі з молоддю сфокусовані на наданні чіт-

кого переліку соціальних послуг.  Така ситуація в зако-

нодавстві, на нашу думку, не сприяє ефективному ви-

користанню ресурсу соціальної роботи в громаді на 

практиці, тому що соціальні працівники та соціальні 

служби, які працюють в громаді, націлені більшою мі-

рою на кількісні показники з надання соціальних пос-

луг. Цей факт ще більше актуалізує цінність наших на-

працювань з визначення факторів, які будуть допома-

гати соціальному працівнику не тільки якісно надавати 

послуги, але й паралельно вирішувати проблеми гро-

мади у напрямку формування її самоорганізації та стій-

кої життєздатності, що є наскрізною метою соціальної 

роботи в громаді.  

На нашу думку, здійснення соціальної роботи із 

залучення молоді до волонтерської діяльності на рівні 

громади може вважатись ефективним тоді, коли 

така діяльність буде, з одного боку, задовольняти ін-

дивідуальні потреби молоді, а з іншого – вирішувати 

проблеми громади. Тому далі ми проаналізуємо осно-

вні потреби, інтереси та орієнтири сучасної молоді, ро-

зглянемо ключові проблеми новостворених громад та, 

базуючись на цьому, спробуємо визначити фактори, 

врахування яких при залученні молоді до волонтерсь-

кої діяльності в межах соціальної роботи буде значно 

підвищувати ефективність – мати позитивний вплив і 

на молодь, і на громаду.  

В Україні робота з  молоддю є окремим напрям-

ком державної політики, а визначення та задоволення 

потреб молоді покладено на відповідні органи викона-

вчої влади. Згідно З Законом України "Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Укра-

їні" молодь – це громадяни України від 14 до 35 років. 

Близько 27% українського суспільства, а це понад 11,2 

мільйонів, є молодими громадянами України (Жданов, 

Ярема та інш., 2018).  

З метою аналізу соціального розвитку молоді в 

Україні, Міністерством молоді та спорту щорічно про-

водяться соціологічні дослідження, за допомогою яких 

можна в загальних рисах окреслити портрет сучасної 

української молоді. За результатами такого дослі-

дження 2019 року (Боярко, Злуніцина та інш., 2019), 

найголовнішою цінністю для української молоді є здо-

ров’я (49,8%), також важливими є матеріальний добро-

бут (35,2%), захищеність (27,6%), особистий розвиток 

(24,1%). Цінності людини визначають її індивідуальну 

спрямованість та шлях самореалізації (Лазарук, 2003: 

с.19). Тому відповідність персональних цінностей мо-

лоді змісту волонтерської участі грає не аби яку роль. 

Наведені пріоритетні цінності молоді мають бути вра-

ховані, адже долучаючи молодь до волонтерства, пот-

рібно турбуватись про те, щоб ця діяльність була, перш 

за все, безпечною. Також не зайвим буде актуалізувати 

для волонтерів можливість отримання певного довго-

тривалого ефекту від волонтерської участі, а саме на-

копичення професійного досвіду, розвиток особистіс-

них навичок, що пов’язано з топ-цінностями молоді 

щодо матеріального добробуту та особистісного роз-

витку. Цікавим є те, що за результатами наведеного до-

слідження, близько 20% молоді вбачають цінність у 

тому, щоб «бути корисним суспільству». Популярність 

таких альтруїстичних настроїв демонструє наявність 

великого потенціалу в контексті залучення молоді до 

суспільно-корисної діяльності.  

Дослідники також відзначають те, що зростає за-

цікавленість молоді в тому, щоб бути суб’єктами влас-

ного життя. Вони  наводять приклади основних моти-

ваційних настанов молоді: «самій вирішувати, як вчи-

няти», «складати власну думку, бути власником ідей», 

«досягати завжди високих цілей» та «одноосібно ухва-

лювати рішення щодо власного життя». Підтверджен-

ням цьому також є відносне зростання відсотку осіб, 

які вважають, що повною (13,3%) та певною (34,9%) 

мірою можуть впливати на те, що відбувається в їх на-

селеному пункті (Боярко, Злуніцина та інш., 2019: 38). 

Врахування цих тенденцій в контексті залучення мо-

лоді до волонтерства може проявлятись у відході від 

сприйняття молоді як об’єкта діяльності та у дотри-

манні принципу «участі молоді», який передбачає по-

вну суб’єктність молоді у прийнятті рішень, само-

стійне планування та реалізацію волонтерських проєк-

тів. 

Врахування пріоритетних проблем для молоді 

при плануванні та реалізації молодіжних волонтерсь-

ких ініціатив буде значно підвищувати мотивацію мо-

лоді в останньому (Лях, 2011). Серед соціальних про-

блем, які найбільше турбують молодь, є війна в східній 

частині України (61,1%), корупція (52,6%), рівень 

життя (44,4%), нерівність у суспільстві (41,3%). Серед 

проблем локального рівня молодь виокремлює інфра-

структурну проблематику: відкриття / облаштування / 

ремонт / реконструкція доріг і тротуарів (73,3 та 24,6 % 

відповідно), лікарень й амбулаторій (63,6 та 27,0 % від-

повідно) і місць відпочинку у громаді (52,5 та 36,3 % 

відповідно) (Боярко, Злуніцина та інш., 2019: 42). 

Тому, волонтерські проєкти або ініціативи, які будуть 

спрямовані саме на вирішення проблем, наприклад, ко-

рупції, благоустрою і т. д., мають шанс отримати най-

більшу підтримку від молоді, тому що будуть безпосе-

редньо вирішувати проблеми, які особисто турбують 

молодь. 
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Орієнтація на особисті інтереси та потреби молоді 

при залученні до волонтерської діяльності також буде 

значно підсилювати мотивацію брати участь. Щодо ін-

тересів сучасної молоді, то можна зазначити, що пред-

ставники молоді віддають перевагу профорієнтацій-

ним (51,9%) та спортивним заходам (51,3%.). Також 

сама молодь визначає свою потребу у підвищенні вла-

сної інформаційної грамотності та навичок співпраці 

(58,7% та 58,5% відповідно). До речі, основними нави-

чками, якими володіє молодь на думку респондентів, є 

комунікативні (спілкування). Удосконалення, на ду-

мку молоді, потребують навички продуктивності (28,6 

%) і самовдосконалення (28 %) (Боярко, Злуніцина та 

інш., 2019: 49).  

Як ми вже зазначали, ефективна соціальна робота 

в громаді з молоддю повинна передбачати не тільки 

вирішення індивідуальних потреб молоді, але й спри-

яти тому, щоб діяльність, яку реалізує молодь  сприяла 

загальному розвитку громади. А тому, для успішного 

здійснення соціальної роботи із залучення молоді до 

волонтерської діяльності на рівні громади, потрібно 

розумітись не тільки в особливостях та потребах мо-

лоді як певної групи населення, але в загальних про-

блемах громади. Процес децентралізації разом зі збіль-

шенням повноважень місцевого самоврядування заго-

стрив певні соціальні проблеми, а в деяких випадках – 

приніс нові. У цьому контексті цікавою є спільна ро-

бота Весперіс С. З. та Решетняка Я. В. (2018) щодо 

проблем новосформованих об’єднаних територіальних 

громад (Далі – ОТГ). Вони виокремлюють дві великі 

групи проблем, з якими безпосередньо можуть зіштов-

хнутися населені пункти, що знаходяться на сільських 

територіях – проблеми спроможності та проблеми, ви-

кликані урбанізаційним процесом. До перших відно-

сяться — недостатній рівень кваліфікації кадрів; нее-

фективне використання фінансових ресурсів; відсут-

ність механізму розмежування бюджетів у зв’язку з 

формуванням ОТГ; перерозподіл офіційних трансфер-

тів. Друга група проблем включає проблеми, пов’язані 

зі стереотипами («урбанізація принесе вимирання 

села\селища») та проблеми пов’язані з децентраліза-

цією — фіскальна реформа; медична реформа; освітня 

реформа; трансфертна політика. 

Полякова С. В. (2017), досліджуючи проблеми 

об’єднаних громад, зазначає про саботування реформи 

представниками влади через втрату ними можливостей 

впливу на управлінські рішення, конфлікти з населен-

ням щодо реформування освітніх закладів, відсутність 

доступу до якісних медичних послуг, кадрову про-

блему. 

Також проблемам громад під час реалізації рефо-

рми децентралізації було присвячено багато соціологі-

чних досліджень. Наприклад, за результатами соціоло-

гічного дослідження, що було здійснено в січні 2019 

року Київським міжнародним інститутом соціології 

(КМІС) на замовлення Програми Ради Європи «Деце-

нтралізація і реформа місцевого самоврядування в Ук-

раїні», близько 68% опитаних вважає, що реформато-

рам потрібно враховувати думку громадськості для 

більш успішного проведення реформ. Це може свід-

чити про потребу більш ефективної комунікації на мі-

сцевому та національному рівні між владою і громадя- 

нами при прийнятті будь-яких управлінських рішень. 

Цю тезу підтверджує і результати опитування проблем 

громад, яке проводилось у 2016 році КМІСом на замо-

влення організації ISAR Єднання. Згідно з цим дослі-

дженням, більшість опитаних представників громад не 

задоволені результатами звернення до органів місце-

вого самоврядування (Далі – ОМС). 

Дослідження міжмуніципального співробітниц-

тва, реалізовані ГО «Фундація імені Григорія Яхимо-

вича» спільно із ВГО «Асоціація сприяння самооргані-

зації населення» у рамках реалізації проєкту «Поши-

рення механізму співробітництва ОТГ у сферах освіти 

та медицини», демонструють гострі кадрові проблеми 

громад, а також проблеми пов’язані з поведінкою від-

чуження та нерозвинутої культури діалогу й коопера-

ції. 

Вважаємо за потрібне розглянути також резуль-

тати дослідження особливостей впровадження рефо-

рми децентралізації в Запорізькій області, яке було 

проведено Independent Researching Group у 2017 році. 

У межах цього дослідження була вивчена громадська 

думка щодо тих змін, які відбулись або не відбулись в 

громаді в наслідок децентралізації. На думку більшості 

мешканців громад, процес децентралізації приніс пок-

ращення в благоустрій території громади, натомість 

культурне життя громади, якість медичних послуг, ро-

бота громадського транспорту, якість адміністратив-

них послуг та ситуація з безробіттям залишились без 

змін. Відповіді представників влади громад на це ж за-

питання виглядають дещо по-іншому. Так, вони вважа-

ють, що суттєві покращення є в наповненості бюджету 

громади, благоустрої території громади та у вирішенні 

проблем пов'язаних з освітою. Найменших змін на їх 

думку зазнали ситуації з безробіттям, злочинністю, 

громадським транспортом. Щодо сприйняття владою 

та громадянами проблем, то також можна знайти деякі 

розбіжності. На думку населення ключовими пробле-

мами є погана якість доріг, високі ціни та благоустрій, 

на думку представників влади – погана якість доріг, 

безробіття та освіта. Також серед ключових проблем 

на рівні громад, що супроводжують реформу, опитані 

експерти виокремлюють брак кадрів та комунікаційні 

проблеми. 

Для розуміння проблем громад, які пов’язані з на-

данням соціальних послуг, корисними є результати до-

слідження перспектив розвитку ОТГ у Дніпропетров-

ській області, яке було проведено у 2015 році (Серьо-

гін, 2015). За результатами опитування спостерігається 

досить низький рівень задоволеності мешканцями які-

стю надання адміністративних, освітньо-культурних, 

медичних, комунальних, соціальних та ін. послуг. На-

приклад, лише 43,9 % опитаних вважають, що їх гро-

мада готова до надання соціальних послуг через тери-

торіальні центри. Майже всі проблеми, які були запро-

поновані для обрання в якості пріоритетів, були відзна-

чені опитаними громадянами як важливі. Слід зазна-

чити, що з точки зору організації волонтерського руху, 

цей факт додає можливості та розширює горизонти во-

лонтерської діяльності. Тому що будь-яка обрана 

сфера для реалізації волонтерських про проєктів буде 

мати підтримку від населення. На думку дослідників, 

окремою проблемою громад є соціально-політична па- 
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сивність її мешканців, причиною якої є низька поінфо-

рмованість про можливості участі та діяльність органів 

місцевого самоврядування. 

Отже, враховуючи результати вищезазначених 

досліджень, на думку мешканців громад, представни-

ків ОМС та експертів найбільш типовими проблемами, 

з якими стикаються громади в контексті децентраліза-

ції, є: 

- кадрові проблеми (відсутність компетентних 

працівників в управлінській, медичній та освітній сфе-

рах й т. д.); 

- інфраструктурні проблеми (погані дороги та як 

наслідок логістичні проблеми у наданні базових освіт-

ніх, медичних послуг, відсутність освітлення, потреба 

в місцях для культурного відпочинку і т. д.); 

- проблеми пов’язані з соціальним капіталом (ни-

зький рівень громадянської участі, самоорганізації на-

селення, нерозвинута культура діалогу й кооперації); 

- фінансові проблеми (відсутність широкого кола 

ресурсів самозабезпечення громади). 

Звичайно, що розглянуті дослідження відобража-

ють лише загальну картину і ціннісних орієнтирів, ін-

тересів та потреб молоді, і проблем з якими стикаються 

громади. Ми згодні з науковцями (Безпалько, 2005; Се-

мигіна, 2004), що здійснення соціальної роботи в гро-

маді повинно бути обґрунтованим, а етапу реалізації 

має передувати  проведення дослідження з визначення 

потреб всій категорій мешканців громади. Водночас, 

вважаємо важливим, враховуючи узагальнені про-

блеми громади та особливості молоді як окремої соці-

ально-демографічної групи, визначити ті фактори, які 

будуть сприяти ефективному здійсненню соціальної 

роботи із залучення молоді до волонтерської діяльно-

сті, тобто будуть задовольняти і потреби молоді, і ви-

рішувати загальні проблеми громади:   

1) суб’єкт-суб’єктні відносини, які у взаємодії 

соціального працівника з молоддю будуть передбачати 

дотримання принципу «участі молоді». Врахування 

цього фактору, з одного боку, буде відповідати бажан-

ням молоді займати суб’єктну позицію по відношенню 

до власного життя та впливати на навколишнє середо-

вище, а з іншого, буде сприяти розв'язанню проблеми 

з соціальним капіталом у громаді. Принцип «участі мо-

лоді» є ключовим у роботі з молоддю в будь-якій сфері 

та передбачає відхід від сприйняття молоді як певного 

об'єкта діяльності. В Переглянутій Європейській хартії 

про участь молоді в місцевому та регіональному житті 

«участь молоді» визначають як право молоді брати на 

себе відповідальність та обов’язки у повсякденному 

житті на місцевому рівні, а також право демократич-

ними методами впливати на своє життя. Гарним прик-

ладом реалізації цього принципу є досвід Великої Бри-

танії, який проаналізувала О. Безпалько. Вона зазна-

чає, що британські фахівці розглядають участь молоді 

в житті громади як один із найефективніших методів 

соціальної роботи з молоддю. Сутність цього методу 

полягає в тому, що молоді надається право самостійно 

визначати проблемну ситуацію, яку б вона хотіла вирі-

шити в громаді, і можливість планувати та впроваджу-

вати дії, які спрямовані на її вирішення (Безпалько, 

2006: 172-178). Також О. Безпалько зазначає, що «уч-

асть молоді у житті громади дає чимало переваг як са- 

мим молодим людям, так і громаді. Через активну уч-

асть молодь отримує нові знання та вміння щодо сус-

пільних процесів, чітко розуміє процедуру ухвалення 

та впровадження рішень, розвиває свій лідерський по-

тенціал, знаходить нові шляхи для самореалізації, роз-

ширює мережу соціальних контактів. В результаті уча-

сті молоді в житті громади зростає кількість волонте-

рів, виникають молодіжні ініціативи, розвивається 

партнерство молоді з дорослими» (Безпалько, 2006: 

213). У  контексті прагнень молоді бути вільними та 

суб’єктними по відношенню до власного життя, що 

підтверджується даними соціологічних досліджень на-

ведених вище (Боярко, Злуніцина та інш., 2019), ми 

вважаємо, що робота з залучення молоді до волонтер-

ства за принципом «участі молоді» є ключовим факто-

ром у здійсненні ефективної соціальної роботи в цьому 

напрямку. 

«Участь молоді» також допоможе вирішити про-

блему соціального капіталу в Україні, причиною якої є 

наслідок багаторічної відсутності системної роботи із 

залучення населення до управління громадою з одного 

боку, а з іншого — наявністю патерналістського світо-

гляду, який залишився у спадок нашій країні від мину-

лої системи управління радянських часів. Принцип 

«участі молоді» в контексті соціальної роботи із залу-

чення молоді до волонтерської діяльності буде мати 

своє практичне відображення у спільному плануванні 

з молоддю основних волонтерських проєктів або стра-

тегічної діяльності, концентрацію не тільки на сфері 

дозвілля, але й на вирішенні проблемних сфер гро-

мади, які турбують молодь. Наприклад, громадський 

транспорт, вуличне освітлення, інфраструктура, віль-

ний доступ до інтернету в громадських місцях і т. д. Це 

буде сприяти не тільки розв'язанню конкретних про-

блем «тут і зараз», але й поширенню серед молоді ос-

новних демократичних цінностей, які є важливою про-

тивагою патерналізму. Опанування інструментами ви-

рішення проблем в громаді може й опосередковано 

стримувати міграційні процеси, враховуючи те, що од-

ними з причин міграції молоді може бути невдово-

лення рівнем розвитку власної громади, нерозуміння 

інструментів прийняття рішень для реалізації ініціатив 

та зневіра у власні можливості щось змінити через вла-

сну активність та вплив на положення справ. 

2) орієнтація на індивідуальні інтереси молоді 

та мотиваційні особливості участі молоді у вирі-

шенні суспільних проблем. Волонтерська діяльність 

користується попитом у більшій мірі саме серед мо-

лоді, враховуючи комплексність задоволення молоді-

жних потреб: починаючи з базових соціально-психоло-

гічних потреб перебування в середовищі однолітків, 

які обумовлені віковими особливостями соціалізації та 

особистісного становлення, завершуючи потребою 

отримати перший досвід професійної діяльності. Ре-

зультати щорічного опитування молоді, яке ми аналі-

зували вище (Боярко, Злуніцина та інш., 2019), фіксу-

ють потреби молоді в отриманні навичок співпраці та 

значний інтерес до заходів, які, так чи інакше, будуть 

сприяти професійному розвитку молоді. Такі особливі 

потреби та інтереси молоді обов’язково потрібно вра-

ховувати для їх залучення до волонтерської діяльності, 

тим паче, що сфера соціальної роботи та волонтерство 
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зокрема, мають можливості для того, щоб їх задоволь-

нити. Якщо говорити про здійснення волонтерської ді-

яльності саме в межах соціальної роботи, то важливо, 

на наш погляд, тут відзначити, що широкий спектр со-

ціальних послуг дозволяє волонтерам спробувати різ-

ний досвід, який може стати цінним у подальшій ро-

боті не тільки в межах соціальної роботи – це і здійс-

нення профілактичних заходів, реалізація інформацій-

них кампаній та мікропроєктів, робота з документами 

й т.д. Але, залучаючи волонтерів з числа молоді до со-

ціальної роботи, слід враховувати рівень толерантності 

молоді до тих категорій населення, які, як правило, є 

клієнтами соціальної роботи. Спостерігається наймен-

ший рівень толерантності молоді до споживачів нарко-

тиків, людей, які перебували в місцях позбавлення 

волі, ромів (Боярко, Злуніцина та інш., 2019). Отже, 

краще застерігатися та не планувати перші молодіжні 

волонтерські акції та проєкти, які будуть пов’язані з 

цими категоріями населення. Залученню молоді до та-

ких проєктів повинна передувати широка та системна 

інформаційна діяльність, для того щоб збільшити рі-

вень толерантності до певних населення. 

Якщо долучати волонтерів, наприклад, до діяль-

ності структур, що надають соціальні послуги, до бу-

дування партнерств з місцевим бізнесом або фандрей-

зингової діяльності, то це дозволить молоді поспілку-

ватись з потенційними працедавцями. Знайомство з мі-

сцевим ринком праці, розуміння можливостей власних 

професійних перспектив та особливостей місцевого бі-

знес-середовища буде більше сприяти тому, що мо-

лодь залишиться будувати власну кар’єру на території 

громади. Враховуючи те, що основною зовнішньою мі-

грацією є трудова, інформування молоді про можливо-

сті професійної реалізації на території громади є вкрай 

важливим.  Отже, цей фактор буде сприяти не тільки 

задоволенню потреб молоді у професійному станов-

ленні, а й допоможе вирішити кадрові проблеми гро-

мади. 

3) орієнтація на вирішення конкретних про-

блем громади. При здійсненні соціальної роботи, фа-

хівець не тільки допомагає у вирішенні проблем окре-

мих категорій населення, але й, розуміючи місцевий 

контекст, орієнтується на вирішення проблеми гро-

мади. Аналіз напрацювань міжнародних науковців 

щодо соціальної роботи в громаді, який здійснила 

О. Безпалько, демонструє, що активізація громади за-

для розв'язання місцевих проблем є одним із важливих 

завдань соціальної роботи на рівні з проведенням інди-

відуальної роботи з клієнтом (Безпалько, 2005: 44-45). 

Організація волонтерського руху є однією з форм ак-

тивізації громади та інструментом стимулювання лю-

дей до спільної діяльності для розвитку громади. Пре-

дметом такої діяльності може і повинно бути розв'я-

зання конкретних проблем громади – як інфраструкту-

рних, так і фінансових. Звичайно, що деякі інфрастру-

ктурні проблеми, наприклад, такі як будівництво доріг, 

потребують значного фінансування і їх буде складно 

вирішити через волонтерські ініціативи. Але, напри-

клад, облаштування місць для дозвілля та інших гро-

мадських просторів – що також є пріоритетною про-

блемою мешканців громад, і проблемою, що турбує 

молодь зокрема,  цілком може бути  вирішено  зусил- 

лями волонтерів з-поміж молоді. Реалізація волонтер-

ських проєктів з благоустрою буде сприяти отриманню 

швидкого результату від волонтерської участі, що є 

вкрай важливим з урахуванням все ще існуючої про-

блеми зневіри молоді у власні сили та в те, що їхня уч-

асть призведе до змін (Думчева, Сакович, Савчук та 

інш., 2019: 53). Тобто волонтер відразу бачить наслідок 

свого впливу, що підвищує цінність залучення до во-

лонтерської діяльності та мотивує на подальшу актив-

ність молоді у цьому напрямку. 

Фінансові проблеми, а саме, пошук шляхів само-

фінансування громади, також є з розряду складних 

проблем громад, вирішення яких, більшою мірою є 

прерогативою влади. Але, є приклади коли діяльність 

волонтерів та громадських активістів вирішувала фі-

нансові проблеми громади, щоправда, більшою мірою, 

така активність спостерігається в кризових ситуаціях. 

Прикладом такої діяльності є функціонування фондів 

громад. Такі фонди були створені в межах проєкту 

«Школа фондів громад» від Ініціативного центру спри-

яння активності та розвитку громадського почину «Єд-

нання», який покликаний розвивати локальну філант-

ропію в Україні. «Фонди громад – це неурядові благо-

дійні структури, призначення яких полягає в підви-

щенні якості життя громад, на території яких поширю-

ється їх діяльність. Фонди громад визначають потреби 

місцевої громади, заохочують благодійні пожертви й 

накопичують кошти, з яких надають гранти на впрова-

дження ініціатив з вирішення соціально важливих міс-

цевих проблем». У контексті соціальної роботи з мо-

лоддю, волонтерська участь у форматі фандрейзинго-

вої або краудфандингової діяльності є доволі прийнят-

ною. По-перше, молодь вже має певні навички спілку-

вання (Боярко, Злуніцина та інш., 2019) для того, щоб 

спілкуватись з місцевими мешканцями та потенцій-

ними благодійниками. По-друге, в процесі такого спі-

лкування молодь буде комунікувати з представниками 

місцевих еліт та представниками бізнесу, які можуть 

бути потенційними роботодавцями, що з врахуванням 

їх потреб у професійному розвитку ще більше додає 

цінності такому формату. 

Обговорення  

Соціальна робота в громаді повинна реагувати на 

ті нові виклики, які постали перед новоствореними 

громадами в контексті децентралізації. В системі соці-

альної роботи в громаді соціальна робота з молоддю є 

одним з пріоритетних напрямків, тому що молодь - це 

ключовий ресурсний потенціал для розвитку громади. 

Роботу з молоддю в межах соціальної роботи в громаді 

ми розглянули в контексті її залучення до волонтерс-

тва. Організація волонтерської діяльності є частиною 

діяльності соціального працівника, тому що виступає 

інструментом для активізації та самоорганізації меш-

канців. На нашу думку, ефективність соціальної ро-

боти з молоддю на рівні громади із залучення її до во-

лонтерської діяльності буде залежати від позитивного 

впливу такої діяльності на громаду та на молодь зок-

рема. У своїй роботі ми розглянули деякі фактори, що 

допомагають досягти такої ефективності в процесі за-

лучення молоді до волонтерської діяльності на рівні 

громади. Своєю чергою, для досягнення такого ефекту 

потрібно спиратись на потреби, інтереси сучасної мо- 



       Psychology - Medicine – Education 

 

Science and Education, 2020, Issue 3                               145    
 

лоді та виклики, які постали перед новоствореними 

громадами. Спираючись на дослідження,  ми узагаль-

нили найбільш пріоритетні проблеми новостворених 

громад: кадрові, інфраструктурні, фінансові та ті, що 

пов’язані з соціальним капіталом. Також проаналізу-

вали ціннісні орієнтири молоді (здоров’я, безпека, ма-

теріальний добробут), проблеми національного (війна 

на Сході України, незадовільний рівень життя, коруп-

ція) та локального рівня (реконструкція доріг/тротуа-

рів, лікарень, місць відпочинку), що турбують молодь 

та її інтереси та потреби (профорієнтаційні, спортивні 

заходи, отримання навичок співробітництва). Базую-

чись на цьому, ми визначили три фактори, які будуть 

сприяти ефективному здійсненню соціальної роботи із 

залучення молоді до волонтерської діяльності. Фактор 

взаємодії на основі суб’єкт-суб’єктних відносин перед-

бачає застосування принципу «участь молоді» в про-

цесі залучення молоді до волонтерської діяльності та 

відповідає бажанню молоді в отриманні певної само-

стійності та паралельно сприяє вирішенню проблем, 

що пов'язані з соціальним капіталом громади. Другий 

фактор - орієнтація на індивідуальні інтереси молоді та 

мотиваційні особливості участі молоді у вирішенні су-

спільних проблем. У процесі здійснення соціальної ро-

боти з молоддю через волонтерство, це передбачатиме 

врахування інтересів та потреб молоді. Наприклад, 

створення завдяки волонтерській участі можливостей 

для молоді отримати перший професійний досвід на 

території громади. У контексті розвитку громади, це 

дозволить сформувати кадровий резерв громади та 

сприятиме розв'язанню її кадрових проблем. Третій 

фактор, який ми визначили як «орієнтація на вирі-

шення конкретних проблем громади», може позитивно 

впливати на вирішення інфраструктурних та фінансо- 

вих проблем громад, а також посилювати віру молоді 

у власні зміни впливати на навколишнє середовище че-

рез громадську участь. Волонтерські проєкти з облаш-

тування громадських просторів та публічних територій 

можуть бути яскравим прикладом вирішення деяких 

інфраструктурних проблем громади. Також залучення 

молоді до фандрейзингової або краудфандингової дія-

льності для вирішення фінансових потреб громади 

може бути гарним прикладом вирішення фінансових 

проблем громади.  

Висновки 
Отже, з урахуванням того, що ефективність соці-

альної роботи з молоддю на рівні громади з залучення 

її до волонтерської діяльності визначається позитив-

ним впливом такої діяльності на громаду та на молодь 

зокрема, базуючись на результатах досліджень щодо 

стану сучасної молоді в Україні та актуальних проблем 

новостворених громад, ми виявили фактори, які будуть 

сприяти ефективній соціальній роботі з залучення мо-

лоді до волонтерської діяльності, а саме: взаємодія на 

основі суб’єкт-суб’єктних відносин; орієнтація на ін-

дивідуальні інтереси молоді та мотиваційні особливо-

сті участі молоді у вирішенні суспільних проблем; орі-

єнтація на вирішення конкретних проблем громади. З 

урахуванням процесів інституціоналізації молодіжної 

роботи в України, що супроводжується розвитком ме-

режі молодіжних центрів, появою молодіжних праців-

ників та адаптацією законодавства до розвитку моло-

діжної роботи на локальному рівні, не достатньо чіт-

ким залишається питання нормативного врегулювання 

соціальної роботи з молоддю на місцевому рівні, що 

може стати перспективою подальших наукових дослі-

джень
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FACTORS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF SOCIAL WORK WITHIN YOUTH ENGAGEMENT 

IN VOLUNTEERING AT THE COMMUNITY LEVEL 

The article is devoted to the determination of factors that can influence the effective implementation of social work 

within youth engagement in volunteering within community. To conduct this study, scientific works, key researches and 

the legislation of Ukraine were analyzed. Due to the decentralization reform in Ukraine, community social work becomes 

in the center of attention. Considering that community development depends on human capacity, work with young people 

is a key direction of community social work. It should be noted that community social work aims not only to meet the 

individual needs of community residents but also to develop a community in general. Volunteering is one of the 

instruments of implementation of community social work and youth engagement. We think that youth engagement in 

volunteering within social work is effective if it contributes to community development and meets the needs of young 

people. Based on recent national sociological researches, we have analyzed values, interests, needs of modern youth in 

Ukraine and typical problems faced by communities. The results of these analyses helped to identify the following factors, 

which influence effective youth engagement in volunteering within community social work: subject-subject relationship, 

orientation on individual interest of youth and features of the motivation of their participation in the process of community 

problem-solving, orientation towards solving specific problems of communities. 

Keywords: community social work, social work with youth, volunteering, youth, decentralization. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ РОБОТИ ТРЕНЕРА 

І ПЕДАГОГА ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

У статті представлені результати вивчення особливостей стилів роботи (авторитарного, демократич-

ного, ліберального) та поведінки  тренерів з техніко-естетичних видів спорту  і  педагогів-хореографів.  Мета  
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