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ВСТУП
Постійні зміни, що останніми роками вимагають координації діяльності у
молодіжній сфері на рівні центральних органів виконавчої влади, негативно
впливають на діяльність регіональних і місцевих органів виконавчої влади, які
є відповідальними за реалізацію роботи з молоддю як складової державної
молодіжної політики. Структурні підрозділи не встигають перегруповуватися
відповідно до здійснюваних на державному рівні реформ. Так, на рівні районів координацію і реалізацію роботи з молоддю здійснюють виконавчі органи
різного рівня підпорядкування, що поєднують різні напрями діяльності: освіту,
спорт, оздоровлення, роботу з сім’ями, захист прав дітей тощо. А через велику кількість функцій, не притаманних підрозділам з питань молоді та спорту,
на деяких територіях робота з молоддю практично не реалізується.
Так, за даними соціологічного дослідження «Молодь України–2015»1, рівень обізнаності молоді про осередки по роботі з молоддю (молодіжні центри, молодіжні клуби, гуртки тощо) та залучення до молодіжної роботи є дуже
низьким. Тільки 3% опитаних відвідували такі заклади, ще 15% знали про
такі заклади, але не відвідували їх. Майже половина опитаних (49%) не мала
відомостей про існування в їхніх населених пунктах осередків по роботі з молоддю, а 18% респондентів лише чули про молодіжні заклади. У той же час,
лише 4% всіх опитаних сказали, що робота таких закладів не потрібна.
Відповідно до висновків та рекомендацій команди міжнародних оглядачів Ради Європи стосовно молодіжної політики (2013)2, успіх осередків, які
1
Соціологічне дослідження «Молодь України-2015». URL: https://dsmsu.gov.ua/media/2015/12/09/5/Molod_Ukraine_block.pdf
2
Молодіжна політика в Україні: висновки Команди міжнародних оглядачів Ради Європи, 2013, с. 69URL: https://sdg.org.ua/images

5

працюють з молоддю в Україні, здебільшого залежить від особистої ініціативи
і зобов’язань працівників цих установ. Для подальшої підтримки цих людей
необхідно надати їм адекватні механізми для навчання, знання про різноманітні форми роботи з молоддю в європейських країнах, а також різні педагогічні методи, що використовуються на практиці.
З цією метою, у 2014 році за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, у співпраці з Міністерством молоді та спорту України й Державним інститутом сімейної та молодіжної політики розпочалася реалізація навчальної Програми «Молодіжний працівник»3. Програма є одним з пріоритетів Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 роки, ефективна реалізація якої потребує обґрунтованої доказової бази.

3

6

Про програму «Молодіжний працівник». URL: https://youth-worker.org.ua/about/

ЩО ТАКЕ
МОЛОДІЖНА РОБОТА?
В Україні термін «молодіжна робота» офіційно не закріплений в жодному
нормативному документі, але активно використовується. Регіональні і місцеві
органи виконавчої влади, відповідальні за реалізацію молодіжної політики,
осередки по роботі з молоддю різних форм власності та громадські організації впроваджують різні форми роботи з молоддю, які називають молодіжною
роботою. Під терміном «молодіжна робота» розуміють і роботу з групою молоді, і управління молодіжним клубом, молодіжним центром, і встановлення
контактів з різними групами молоді на вулиці, і наставництво тощо.
Насамперед, молодіжна робота - це партнерство з молоддю.
Якщо досліджувати теорію і практику молодіжної роботи, то можемо
знайти деякі ключові елементи, які визначають молодіжну роботу, а саме:
•

орієнтація на молодих людей, їхні потреби, досвід і внесок;

•

добровільна участь молоді у молодіжній роботі;

•

сприяння об’єднанню;

•

базується на доброзичливості, доступності, чуйності і чесності;

•

орієнтується на освіту і на добробут молоді4.

Історично те, що ми називаємо «молодіжної роботою», зародилося завдяки діям добровольців і працівників в місцевих громадах. Як стверджують
Т. Джеффс і М.К, Сміт: «Молодіжна робота народилася і залишається фундаментальною частиною громадянського суспільства. Вона насичена асоціативним життя, громадськими групами та громадськими організаціями»5.
4
5

Jeffs T. and Smith M.K. (2010) Practice of youth work. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
Там само.
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Наприклад, в Ірландії, де робота з молоддю визначається законом, вона повинна здійснюватися «головним чином добровільними молодіжними організаціями праці»6.
Можна знайти різні визначення терміну «молодіжна робота», проте усі
вони мають спільні риси: включають неформальну форму навчання, побудову довіри, розмову і діалог як домінуючі методи7.
Стратегія ЄС для молоді «Інвестиції та розширення прав і можливостей»
дає таке визначення роботі з молоддю: «позашкільна освіта, що скеровується
професіоналами чи добровільними «молодіжними працівниками» через молодіжні організації, мерії, молодіжні центри, церкви тощо, та робить внесок у
розвиток молодих людей»8.
Згідно з визначенням поняття, запропонованого експертом з молодіжних
питань Ради Європи Лассе Сіурала, «молодіжна робота є навчально-свідомою роботою з молоддю, що характеризується волонтерством, спрямована
на активну громадянську позицію молоді та сприяє включенню молоді у життя суспільства»9.
На основі узагальнення понять терміну «молодіжна робота» М.К. Сміт
запропонував10, що молодіжна робота ХХ століття може бути найкраще описана як «форма неформальної освіти», яка передбачає:
•

орієнтацію на молодь;

•

добровільну участь та відносини;

•

прихильність до асоціацій, громадський організацій;

•

доброзичливу, неформальну та ціліспрямовану діяльність;

•

турботу про освіту і добробут молоді.

Зміст цього визначення було схвалено доповідачем Ради Європи на конференції з молодіжної роботи (Ковач, 2015).

6
Правительство Ирландии (2001). Закон о работе с молодежью 2001 года. URL: http://
www.irishstatutebook.ie/2001/en/act/pub/0042/print.html#parti-sec3 .
7
Batsleer, J. (2013). Youth work, social education, democratic practice and the challenge of
difference: a contribution to debate. Oxford Review of Education, 39(3), 287–306.; Jeffs, T. & Smith,
M.K. (2005). Informal Education: Conversation, Democracy and Learning (3rd edn). Nottingham:
Education Now Publishing Co-operative Ltd.; Sapin, K. (2013). Essential Skills for Youth Work Practice (2nd edn). London: Sage.
8
An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering A renewed open method of coordination to address youth challenges and opportunities. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:EN:PDF
9
Lasse Siurala, A European framework for youth policy, 2006. URL: https://www.researchgate.net/publication/38407129_A_European_framework_for_youth_policy_What_is_necessary_and_what_has_already_been_done
10
Smith, M.K. (2013). What is youth work? Exploring the history, theory and practice of youth
work. The Encyclopedia of Informal Education. URL: www.infed.org/ mobi/what-is-youth-work-exploring-the-history-theory-and-practice-of-work-withyoung-people.
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Відповідно до Закону «Про організацію молодіжної роботи» Естонії
(Youth Work Act) «молодіжна робота – це створення умов, що сприяють різноманітному розвитку молодих людей, що дозволяє їм активно працювати поза
сім’єю, отримувати формальну освіту в системі освіти дорослих та працювати
на основі їхньої волі»11.
Національним агентством молоді (National Youth Agency), яке є освітньою
благодійною організацією Англії та Уельсу, молодіжна робота визначається,
як «складна серія професійних принципів, практик і методів, що дають змогу
молоді повірити в себе і побудувати позитивне майбутнє»12.
Дослідження молодіжної роботи з європейської перспективи, демонструють різноманітність і складність узагальнення терміну «молодіжна робота».
Ця різноманітність була визначена першою Європейською конвенцією про
молодіжну роботу13 (2010 р.). Декларацією конвенції були підкреслені різні
практичні реалії молодіжної роботи в країнах Європи. Молодіжна робота була
інтерпретована як соціальна практика між молодими людьми та суспільствами, в яких вони живуть.
Декларацією визначено спільні особливості молодіжної роботи.
По-перше, молодіжна робота забезпечує простір для спілкування, активності, діалогу та дій – характеристики, які можна назвати об’єднуючими, що
передбачають спільну підготовку через підтримку однолітків.
А по-друге, це забезпечення підтримки, можливостей та досвіду для
молодих людей, коли вони переходять з дитинства в доросле життя. Ці дві
перспективи молодіжної роботи, повинні керуватися принципами участі та
розширення можливостей, цінності прав людини і демократії, антидискримінації та толерантності (відповідно до Декларації 1-ї Європейської конвенції
про молодіжну роботу).
Метою другої Європейської конвенції з молодіжної роботи14 (Брюссель,
2015 р.) було знайти спільну основу, на якій стоїть вся молодіжна робота.
Як і першою конвенцією, другою конвенцією визнано, що молодіжна робота
створює простір для молоді та забезпечує «містки» в доросле життя. Метафора «мосту» пов’язана з соціальною інтеграцією молоді, особливо молоді,
яка перебуває під загрозою соціальної ізоляції.

11
Закон «Про організацію молодіжної роботи». URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516102017001/consolide
12
What is Youth Work? URL: https://nya.org.uk/careers-youth-work/what-is-youth-work/
13
Declaration of the 1st European Youth Work Convention. URL: https://pjp- eu.coe.int/documents/1017981/1663184/declaration_1st_european_youthwork_convention.pdf/877e42b 1-b91649c0-bc58-6ca6c2d61fb7. 11.1.2018
14
Declaration of the 2nd European Youth Work Convention. Making the world of difference.
URL: https://pjpeu.coe.int/documents/1017981/8529155/The+2nd+European+Youth+Work+Declaration_FINAL.pdf/cc602b 1d-6efc-46d9-80ec-5ca57c35eb85. 11.1.2018
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Згідно із Рекомендацією Комітету міністрів Ради Європи державам членам про молодіжну роботу (CM/Rec(2017)4, 2017 р.) молодіжна робота – це
широкий термін, що охоплює значний спектр діяльності соціального, культурного, освітнього, екологічного та/або політичного характеру, який здійснюється молоддю, з молоддю та для молоді, в групах або індивідуально. Молодіжна
робота здійснюється молодіжними працівниками, що працюють на платній чи
добровільній основі, і базується на неформальних та інформальних процесах
навчання, орієнтованих на молодь і добровільну участь. Молодіжна робота по
суті є соціальною практикою, роботою з молодими людьми та суспільствами,
в яких вони живуть, сприяючи активній участі та залученню молоді до життя
їхніх громад та до ухвалення рішень15.
Молодіжна робота пропонує молодим людям безпечний простір для усвідомлення власної особистості, досвіду ухвалення рішень, підвищення їхньої
впевненості, розвитку навичок спілкування і формування відповідальності за
власні дії. Такий підхід призводить до більш усвідомленого життєвого вибору,
змін в діяльності, що сприяють особистісному розвитку та соціальній інтеграції молоді.
Молодіжна робота існує для того, щоб:
•

дати змогу молодим людям робити те, що вони хочуть робити разом або індивідуально;

•

надати молоді можливості для розвитку самостійності та автономії;

•

забезпечити молодь здоровими і безпечними можливостями для
приємного дозвілля та відпочинку;

•

розширити можливості молодим людям для зміни ситуацій, які, на
їхню думку, повинні бути змінені в їхньому безпосередньому оточенні та суспільстві;

•

допомогти молоді взаємодіяти із владою і політиками;

•

створити для молоді можливості залучення до неформальної освіти, що сприяє розвитку компетенцій16.

Молодіжна робота є складовою молодіжної політики17. На національному
рівні центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування молодіжної політики та її реалізацію, є Міністерство молоді та спорту України.
15
Рекомендація CM/Rec(2017)4 Комітету міністрів Ради Європи державам членам про
молодіжну роботу (прийнята Комітетом міністрів 31 травня 2017 року на 1287-му засіданні
заступників міністрів) https://rm.coe.int/recommendation-cmrec-2017-4-ukr/16808e4d93
16
Каталог кращих практик молодіжної роботи. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/144/Katalog_kraschiih_praktiik_molodizhnoyi_robotii_v_Ukrayini_2017.pdf
17
Довідка про модель реалізації молодіжної політики на рівні міської/селищної/сільської ОТГ. URL: https://old.decentralization.gov.ua/.../Rekomendaciyi_schodo...
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Молодіжна робота в поєднанні з ефективною державною політикою у
молодіжній сфері є запорукою забезпечення молодим людям можливостей
здобувати знання, навички і підходи, необхідні для громадянської активності
та соціальних дій. Ефективна політика держави у молодіжній сфері, насамперед, спрямована на забезпечення підтримки молодих людей у реалізації
їхнього особистісного потенціалу як окремих членів суспільства.
Молодіжна робота не є широко визнаною академічною спеціальністю,
хоча в деяких країнах є типовою професією. На рівні Ради Європи існує інструмент узагальнення досвіду і практик, а також окреслення компетенцій
молодіжних працівників, який називається «Портфоліо молодіжної роботи».
У той же час визначення сутності терміну «молодіжна робота», обґрунтування, цілі, методи та форми молодіжної роботи, а також віковий діапазон
молоді відрізняються у країнах Європи, і можуть змінюватися з часом у межах однієї країни.
Тобто, молодіжна робота – це цілісне соціальне явище, що об’єднує усі
суб’єкти соціального виховання і становлення молоді (сім`я, найближче оточення, заклади освіти, однолітки) з ресурсами традиційного виховання і організованої діяльності фахівців по роботі з молоддю.
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ЯКЕ
НОРМАТИВНОПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
МОЛОДІЖНОЇ
РОБОТИ В УКРАЇНІ?
Молодіжна політика була визнана пріоритетним напрямом діяльності
держави з самого початку проголошення незалежності України. Упродовж
1992–2001 рр. було створено відповідну нормативно-правову базу (Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Закони
України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»), розбудовано молодіжну інфраструктуру,
запроваджено програми, бюджетне фінансування та залучення міжнародних
і іноземних донорів. Накопичений досвід міжсекторального співробітництва,
застосування інструментів доказової політики в молодіжному секторі.
У наступний період були ухвалені державні соціальні цільові програми
«Молодь України», затверджена Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, удосконалено державне фінансування
проєктів молодіжних організацій тощо. При цьому все більш наочним ставав
розрив між українськими підходами і підходами представників міжнародних
інституцій та провідними зарубіжними демократичними країнами у концептуальному визначенні молодіжної політики та її головних інструментів.
Так, не знайшли свого висвітлення в українському законодавстві поняття «молодіжна робота» та «молодіжний працівник». Підписуючи Угоду про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з
іншої сторони (2014 р.), сторони взяли на себе зобов’язання щодо поглиблення співробітництва та обміну досвідом з питань неформальної освіти молоді,
яка на той час не знайшла належного визначення в українських офіційних
документах.
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Закріплений в українському законодавстві механізм формування і реалізації молодіжної політики, незважаючи на свою загальну відповідність до потреб часу, не гарантував розвитку молодіжної інфраструктури. Так, з 1992 по
2017 рр. не вдалося створити необхідну нормативно-правову базу для забезпечення бюджетного фінансування молодіжних центрів у молодіжній сфері;
інституційного розвитку громадських молодіжних об’єднань; не сформовано
систему підготовки фахівців молодіжної роботи і молодіжних працівників.
Відповідно до вимог Лісабонської декларації з молодіжної політики та
програм, молодіжна проблематика має бути включена до загальнодержавних політичних стратегій. У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженій указом Президента України 12 січня 2015 р., у рамках визначення
«вектору відповідальності» зазначено такий напрям реформ як «Програма
розвитку для дітей та юнацтва». Проте молодіжна політика не увійшла до
переліку десяти першочергових програм і реформ, тому зовсім не розкрита у
президентському стратегічному документі.
У новому проєкті Закону України «Про основні засади молодіжної політики» (станом на початок 2020 року) передбачено законодавче врегулювання
термінів «молодіжна робота» і «молодіжний працівник». Молодіжна робота в
проєктному документі трактується як діяльність з реалізації молодіжної політики, що проводиться молоддю або разом із молоддю та орієнтована на
її всебічний розвиток. Основна мета молодіжної роботи полягає у створенні
для молодих людей можливостей самим формувати своє власне майбутнє,
інтеграції і включенні молоді у суспільне життя.
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ЯКИЙ ВІК ОХОПЛЮЄ
МОЛОДІЖНА РОБОТА?
Віковий діапазон населення, що відноситься до категорії «молодь» є різним у різних країнах і може змінюються з часом у межах однієї країни. Є країни, де молодіжна робота спрямована на молодих людей у віці 15–25 років,
в інших – як орієнтована на роботу з дітьми і молоддю та охоплює віковий
діапазон від 6 до 30 років.
Переважно у країнах Європи законодавчо поняття «молодь» відсутнє,
використовуються терміни «молоде населення», «молоді люди», до яких відноситься також або все дитяче населення, або його частина. Законодавче
визначення терміну «молодь» або «молоді люди» є в тих європейських країнах, де діють закони про молодь. Деякі країни не визначають вікові межі молоді або молодих людей. У ряді країн нормативне врегулювання молодіжної
політики взагалі відсутнє. Проте діють закони про «молодіжну роботу» або
«роботу з дітьми та молоддю».
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Таблиця 1. Нормативне визначення молодіжного віку
у ряді європейських країн
Країна

Австрія

Бельгія

Бельгія
(французький)
Бельгія
(Флемінг)

Визначення
терміну
«молодь»
або терміну,
який його
замінює
–

Вік молоді

Вік, на який розповсюджується
законодавство

Законодавство

відсутнє

до 30 років

Федеральний закон про
представництво молоді18

до 30 років

Закон про сприяння позашкільній освіти молоді та
роботі з молоддю19

діти повнолітні
до 18 років, діти
неповнолітні – до
15 років

Федеральний закон про
зайнятість дітей та молоді
1987 рік20

молоді люди

12–29 років

діти: люди у віці
від 4 до 11 років;
молоді люди:
люди у віці від 12
до 30 років;
діти і молодь:
обидві групи

Наказ від 6 грудня 2011
року, регулює фінансування
роботи з молоддю21

–

–

від 3 до 30 років

Закон про молодь відсутній.
Є 5 декретів, які регулюють
питання молодіжної роботи22

–

діти і молодь до
30 років включно

Питання дітей і молоді
займається громада. У
Законі про фламандський
парламент від 20 січня 2012
року йдеться про оновлення
політики щодо прав молоді
та дітей23

молоде населення

18
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Jugendvertretungsgesetz, Fassung vom 28.02.2020. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001059
19
Bundesrecht
konsolidiert:
Gesamte
Rechtsvorschrift
für
BundesJugendförderungsgesetz, Fassung vom 28.02.2020. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001058
20
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Kinder- und JugendlichenBeschäftigungsgesetz 1987, Fassung vom 28.02.2020. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008632
21
Dezember 2011 – Dekret zur Förderung der Jugendarbeit. URL: http://www.ostbelgienlive.be/PortalData/2/Resources/downloads/jugend/Dekret_zur_Foerderung_der_Jugendarbeit_06.12.2011.pdf
22
National Youth Law. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/
youthwiki/12-national-youth-law-belgium-french-community
23
National Youth Law. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/
youthwiki/12-national-youth-law-belgium-flemish-community
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Країна

Визначення
терміну
«молодь»
або терміну,
який його
замінює

Вік молоді

Вік, на який розповсюджується
законодавство

Болгарія

є

15–29 років

15–29 років

Закон про молодь24

Хорватія

є

15–29 років

15–29 років

Закон про молодіжні консультаційні ради25

Латвія

є

від 13 до 25
років

від 13 до 25 років

Закон про молодь26

Естонія

молода
людина

від 7 до 26
років

від 7 до 26 років

Закон про роботу з молоддю27

Латвія

молода
людина

від 14 до 29
років

від 14 до 29 років

Закон про основи молодіжної політики28

Фінляндія

молоде населення

молодь – до 29
років

Закон про молодь29

діти до 18 років

Законодавство

діти – до 18 років

Нідерланди
Словаччина

молоде населення

0–25 років

–31

–

–

–

молоді люди – від
18 до 20 років

Закон про охорону дитинства30

молоді фермери –
до 41 року

Закон про підтримку сільського господарства

діти – 0–18 років

Закон про дітей і молодь

молоді особи –
0–30 років

Закон про підтримку молодіжної роботи32

діти – до 18 років
Франція

Відсутній закон про молодь.
Стратегія «План пріоритетів
молоді»33

24
Закон за младежта. URL: http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Zakoni/2019/ZAKON_za_mladejta.pdf
25
Zakon o savjetima mladih. URlL: https://www.zakon.hr/z/716/Zakon-o-savjetima-mladih
26
Jaunatnes likums. URL: http://likumi.lv/doc.php?id=175920
27
Youth Work Act. URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/515012016004/consolide
28
Law on the basics of youth policy. URL: https://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=283614
29
Youth Act 2017. URL: https://minedu.fi/en/legislation-youth
30
Child Welfare Act. URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2007/en20070417.pdf
31
National report on youth policy in the Slovak Republic. URL: http://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/ml%C3%A1de%C5%BEn%C3%ADcka%20politika%20eur%C3%B3pa/112-spravaan.pdf
32
Act as of July 2, 2008 of youth work support and of alteration and amendment to the Act no.
131/2002 of universities and of alteration and amendment to some acts as consequently amended.
URL: http://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2008_youth_work_act_2822008_en.pdf
33
Jeunesse Priorite. Comité Interministériel de la Jeunesse. URL: http://www.jeunes.gouv.
fr/IMG/pdf/CIJ_Rapport_21_fevrier_2013.pdf
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Країна

Визначення
терміну
«молодь»
або терміну,
який його
замінює

Вік молоді

–

–

Ісландія

Чехія

–

Данія

Німеччина

–

є

–

–

14–27 років

Вік, на який розповсюджується
законодавство

Законодавство

діти та молодь,
особливо віком
від 6 до 25 років

Закон про молодь34

діти до 18 років

Закон про захист дітей35

молоді люди – від
13 до 30 років, а
також діти – до 18
років

Національна молодіжна
стратегія36

молоде покоління
до 26 років

Концепція політики в регіонах розвитку37

термін «діти і
молодь» – 0–18
років

Нова реформа базової
освіти і навчання (ФДМ)
орієнтована на молодих людей віком до 25 років, також
можуть входити молоді люди
у віці до 30 років38

молода людина –
15–17 років, дитини – 0–14 років

У соціальній сфері

особи віком до 22
років

Закон про соціальні послуги
для дітей і молодих людей39

12–27 років, діти –
до 18 років

Нова молодіжна політика40

молоді люди –
14–18 років, діти –
до 14 років

Закон про захист молоді41

підліток – 14–18
років, молода
людина – 18–27
років

Соціальний кодекс

34
Youth Act The President Of Iceland. URL: https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/mrn-pdf/youth_act70_2007.pdf
35
Child Protection Act, No. 80/2002. URL: https://www.government.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-enskar_sidur/Child-Protection-Act-as-amended-2016.pdf
36
Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020. URL: http://www.msmt.cz/file/33599/
37
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013. URL: https://www.
dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/jc_koncepcemladeze.pdf
38
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013. URL: https://www.
dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/jc_koncepcemladeze.pdf
39
Bekendtgørelse af lov om social service/ URL: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209925
40
Guidelines_of_a_new_youth_policy. URL: https://www.jugendgerecht.de/downloads/Guidelines_of_a_new_youth_policy.pdf
41
Jugendschutzgesetz (JuSchG). URL: http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/1.html

17

Країна

Польща

Визначення
терміну
«молодь»
або терміну,
який його
замінює

Вік молоді

Вік, на який розповсюджується
законодавство

Законодавство

є

15–29 років

15–24 роки

Національна стратегія
стосовно молоді 2003–2012
(зараз відсутня)42

молодь – 13–30
років

Програма соціальної політики

Великобританія (Англія)

–

–

діти до 18 років

Відсутній закон про молодь.
Закон про дітей43. Закон про
дітей та молодь44. Закон про
дітей та соціальну роботу45

Венгрія

–

–

молоде покоління – 15–25 років,
діти – 0–18 років

Немає закону про молодь.
Національна молодіжна
стратегія 2009–202446 (вік
15–29 років)

Ірландія

–

–

діти та молодь –
10 до 24 роки

Національна молодіжна
стратегія

діти та молодь –
від 0 до 25 років

Програми «Кращі результати», «Яскравіші майбутні»
(2014–2020 годи)

молоді особи до
25 років

Закон про роботу з молоддю

Італія

є

від 14 років
до 28/34
роки

від 14 років до
28/34 роки

Національна молодіжна
стратегія

Люксембург

молоді люди

12–29 років

молоді люди – від
12 до 30 років

Закон про молодь

діти – 0–18, підлітки 15–18 років

Закон про захист дітей та
молоді

Організація Об’єднаних Націй у 1981 році запровадила47 статистичну
класифікацію, яка визначає «молодь» та «молодих людей» як індивідів віком 15–24 роки включно. Це офіційне визначення наразі використовуються
Секретаріатом ООН.
42
Program Młodzież Solidarna w Działaniu na 2016 rok. URL: http://gamma.infor.pl/zalaczniki/u51/2016/019/u51.2016.019.029.0001.pdf
43
Children Act, 2014. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents
44
Children and Young Persons Act? 2008. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/
23/contents
45
Children and Social Work Act, 2017. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/
contents
46
National Youth Strategy 2009-2024. URL: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261647/nis_eng.pdf/7110b2e9-4000-4304-a43b-9b6d511f2081
47
Звіт Генерального Секретаря ООН перед Генеральною Асамблеєю, A/36/215 (1981).
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Визначення молоді як вікової групи 15–24 роки також закріплено низкою
резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, присвячених розвитку молоді48. Отже,
саме ця вікова категорія переважно використовується на глобальному рівні
для забезпечення статистичної співставності при аналізі становища молоді та
розробці рекомендацій щодо молодіжної політики.
В Україні, згідно з Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»49, молоді люди (молоді громадяни) – це
особи від 14 до 35 років.
У Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до
2020 року50 виокремлено групу дітей 14–18 років як окрему категорію цільової аудиторії державної молодіжної політики. Одночасно в законі «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» для цієї групи
використовується термін неповнолітні. Цей термін також використовується у
Кримінальному кодексі України. «Неповнолітні», також виокремлюється як
окрема категорія населення у соціальній політиці та політиці працевлаштування та зайнятості.
Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні»51 визначено термін «молоді сім’ї» – подружжя, в якому один
з його членів (чоловік або дружина) або обидва молодше 35 років, або в неповній сім’ї батько/мати належить до вікової групи 14–35 років.
Термін «сільська молодь» використовується у діючих документах, які
стосуються забезпечення умов життя, освіти та розвитку молодих людей, які
живуть у сільській місцевості в контексті надання переваг в отриманні освіти,
працевлаштування та забезпечення житлом.
Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначає «молодого
вченого» як вченого віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого
(магістерського) рівня, або вченого віком до 40 років, який має науковий ступінь
доктора наук або навчається в докторантурі. Закон регулює залучення молодих
науковців до адміністрування відповідних освітніх і дослідницьких установ.
Починаючи з 2012 року в Україні ведуться дискусії щодо зниження верхньої межі молодіжного віку до 28 або 30 років. У проєкті Закону «Про основні
засади молодіжної політики» пропонується таке визначення категорії «молодь», як громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 14
до 29 років, які перебувають в Україні на законних підставах. Дискусії щодо
визначення віку молоді в Україні тривають.
Резолюції A/RES/50/81 (1995), A/RES/56/117 (2002), A/RES/62/126 (2008).
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України
від 05.02.1993 № 2998-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
50
Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року: Указ
Президента України від 27.09.2013 № 532/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532/2013
51
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України
від 05.02.1993 № 2998-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
48
49
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ЯКІ ПРИНЦИПИ
І ЦІННОСТІ
МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ?
Національним молодіжним агентством (National Youth Agency) в дискусійному документі «Етична поведінка в роботі з молоддю» (Ethical Conduct in
Youth Work)52 та у керівництві по роботі з молоддю і молодіжними службами
(NYA Guide to Youth Work and Youth Services)53 визначені принципи молодіжної роботи:
•

«молоді люди вибирають участь»;

•

врахування думки молоді;

•

ставитись до молоді з повагою;

•

прагнути розвивати навички і стосунки молодих людей, а не виправляти «проблемну поведінку»;

•

допомога молодим людям розвивати міцні зв’язки та колективні
ідентичності;

•

поважати та оцінювати відмінності;

•

сприяти вільному волевиявленню молоді.

Молодіжна робота має три істотні властивості:
•

молодь бере участь добровільно;

•

молодіжна робота впроваджується там, де є молоді люди;

•

молодь є активним партнером, який може і повинен мати можливості та ресурси для формування свого життя.

52
Ethical Conduct in Youth Work. URL: https://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/
Ethical_conduct_in_Youth-Work.pdf
53
The NYA Guide to Youth Work in England. URL: https://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/The_NYA_Guide_to_Youth_Work_and_Youth_Services.pdf
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Дотримання принципів молодіжної роботи є запорукою ефективної роботи з молоддю. Загалом, принципи молодіжної роботи включають в себе як
загальні етичні норми роботи, так і специфічні професійні вимоги, що стосуються саме молодіжної роботи.
На принципах молодіжної роботи ґрунтуються принципи роботи молодіжного працівника, що використовуються Національною молодіжною агенцією у
Великій Британії. Серед виокремлених принципів умовно можна виділити дві
групи: по-перше, принципи, в основі яких лежать етичні норми і цінності; подруге, принципи, що стосуються специфіки молодіжної роботи.
До першої – етичної – групи принципів роботи молодіжних працівників
можна віднести такі:
•

поводитись з молодими людьми з повагою, оцінюючи кожного і уникаючи негативної дискримінації;

•

поважати і сприяти реалізації права молодих людей ухвалювати
власні рішення та робити власний вибір, якщо це не загрожує добробуту або законним інтересам самих себе чи інших людей;

•

сприяти забезпеченню та облаштуванню добробуту та безпеки молоді, стимулюючи залучення до освітніх програм шляхом проведення освітніх заходів;

•

сприяти забезпеченню соціальної справедливості для молоді і суспільства в цілому, заохочуючи повагу до відмінностей та різноманітності, заперечуючи дискримінацію.

До другої – професійної – групи принципів роботи молодіжних працівників можна віднести:
•

визнати межі між особистим і професійним життям, усвідомлювати необхідність збалансованих стосунків піклування та підтримки з
молодими людьми, зберігаючи при цьому професійну дистанцію;

•

визнати необхідність підзвітності перед молодими людьми, їхніми
батьками або опікунами, колегами, спонсорами, більш широким
загалом та іншими особами, які мають зацікавленість у роботі, і що
ці обов’язки звітування можуть бути конфліктними;

•

формувати і підтримувати необхідні навички та компетентності для
виконання молодіжної роботи;

•

працювати над умовами в агенціях працевлаштування, де ці принципи обговорюються, оцінюються та підтримуються.
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Відповідно до визначення молодіжної роботи Національною молодіжною
агенцією Англії принципи молодіжної роботи підтримують практику рефлексії
та навчання однолітками, встановлення і підтримку стосунків з молоддю та
громадськими групами54:
•

знання про особливості розвитку молоді підліткового віку та відповідну підтримку;

•

довірчі стосунки і добровільна участь молодих людей;

•

розуміння того як встановити межі зухвалої поведінки і де-ескалації
конфлікту;

•

важливість захисту молоді, необхідність формування безпечного
середовища для молоді.

Молодіжна робота охоплює великий спектр тем і сфер, залежно від потреб та інтересів самих молодих людей. У рамках навчальної програми «Молодіжний працівник» велика увага приділяється компетенціям молодіжного
працівника, в тому числі й основним принципам молодіжної роботи, серед
яких виділено:
•

ціннісний підхід: молодіжна робота націлена на просування ідеї
включення і соціальної інтеграції;

•

молодь в центрі процесу: молодіжна робота існує задля забезпечення потреб і прагнень молоді, які визначені самою молоддю;

•

добровільність: добровільна участь молоді;

•

саморефлективність і критичний підхід: у процесі молодіжної роботи відбувається постійний аналіз та оцінка, що дає відповідь на
запитання, чи все зроблено задля досягнення завдань і місії молодіжної роботи;

•

наявність зв’язків: молодіжна робота постійно має реальний зв’язок
з молоддю та робить свій внесок у підтримку життєздатності громад.

Більш детально принципи молодіжної роботи сформульовані при визначенні принципів мобільної роботи з молоддю55.
•

Цілісність. Спеціалісти мобільної роботи з молоддю повністю «відкриті» для всіх тем, що цікавлять молодь.

•

Робота над людськими стосунками. У молоді є можливість побудувати міцні стосунки з спеціалістами і розібратися в їхньому спосо-

What is Youth Work? URL: https://nya.org.uk/careers-youth-work/what-is-youth-work/
Аналіз соціального середовища Дніпровського району м. Києва. Планування мобільної роботи з молоддю з використанням методу картування / О.А. Артюх, Н.М. Комарова та ін.
– К..: Немецько-польсько-українське товариство в Україні, 2016. – 77 с.
54
55
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бі життя і життєвих цінностях, які часто сильно відрізняється від їх
власних життєвих переконань.
•

Підтримка й орієнтація на ресурси. Спеціалісти орієнтуються на
проблеми саме молоді, а не на ті проблеми, які створюють молоді
люди. Вони не дивляться на недоліки підлітків, а роблять акцент на
їхні сильні сторони, підтримують у розширенні можливостей позитивної діяльності і розв’язання проблем.

•

Орієнтація на потреби. Налагодження тісного контакту дає змогу
спеціалістам виявляти індивідуальні потреби молоді і на основі цього спільно з клієнтами формувати відповідні пропозиції.

•

Добровільність. Молоді люди самостійно розв’язують форму і тривалість контактів із спеціалістами: спеціалісти, які здійснюють вуличну соціальну роботу, поводять себе як гості у місцях зустрічі
і приймають той факт, що за певних обставин їхня присутність є
небажаною. При наданні індивідуальної допомоги, спеціалісти розробляють і пропонують підліткам і молоді пропозиції, які можуть їм
допомогти.

•

Загальна доступність і гнучкість. Потрібно спробувати знизити ті
умови і всі перешкоди, які заважають встановленню довірливого
контакту. Час, місце і методи роботи визначаються відповідно до
потреб молодих людей. Спеціалісти, які здійснюють вуличну роботу, підтримують контакт незалежно від налаштування підлітків на
зміни у житті, час і місце спілкування визначається за критерієм
досяжності підлітків. Для надання індивідуальної допомоги працівники намагаються забезпечити максимальну доступність для молодих людей, шляхом встановлення гнучкого часу прийому відвідувачів, використання телефонного автовідповідача або стільникового
телефону.

•

Прийняти таким, який є. Незалежно від того, чи хочуть молоді люди
змін у своєму житті, який стиль життя вони ведуть або який у них
настрій, спеціалісти ставляться до них з повагою, підтримують контакт і намагаються зрозуміти їхню життєву ситуацію і потреби. Спеціалісти відкрито дають зрозуміти, що вважають настрій чи поведінку молодих людей ризикованими або морально неприйнятними.
У той же час вони виходять з того, що у підлітків і молоді є причини
певних дій і рішень, тому спільно з молодими людьми розбираються
і пояснюються альтернативні варіанти змін їхнього стилю життя і
поведінки.

•

Захист довіри. Без дозволу молодих людей спеціалісти не розголошують їхню особисту інформацію і не розглядають такої можливості. Лише у випадку, якщо існує небезпека заподіяти шкоду собі чи
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іншим, спеціалісти втручаються у ситуацію без дозволу підлітків і
молоді, щоб захистити особу, яка знаходиться в небезпеці.

24

•

Окрема робота з дівчатами і хлопцями. Спеціалісти орієнтують
свою роботу, відповідно до того, з ким вони працюють: з хлопчиками або дівчатками, з чоловіками або жінками.

•

Міжкультурна робота. Мобільна робота з молоддю вимагає від
співробітників міжкультурної компетенції, що означає розуміння і
сприйняття поведінки молодих людей відповідно до їхньої культурологічної приналежності.

ДЕ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ
МОЛОДІЖНА РОБОТА?
Молодіжна робота реалізується в самих різних місцях: молодіжні клуби
і молодіжні центри; молодіжні організації, що діють на добровільних засадах;
молодіжні консультативні групи, інформаційно-пропагандистські та самостійні молодіжні проєкти; молодіжні кафе; молодіжні творчі колективи; будь-які
молодіжні групи тощо.
Місце для роботи з молоддю включає як спеціалізовані молодіжні заклади (наприклад, молодіжні центри, інтернатні установи чи табори, молодіжні
притулки та місця проживання молоді), так і неспеціалізовані заклади (наприклад, заклади освіти, бібліотеки, кафе, парки, на вулицях, у торгівельних
центрах, у відділеннях лікарень, у сфері зайнятості або центрах соціальних
служб, в інтернеті тощо)56. Це також можуть бути різні державні і недержавні
організації, включаючи органи місцевого самоврядування, громадські організації, церкви, і навіть місцях позбавлення волі.
Молодіжна робота та послуги у рамках молодіжної роботи повинні розглядатися в контексті більш широкого забезпечення молоді (див. рис. 1)57.
По-перше, це установи і місця, що надають загальні послуги населенню, які
також отримує молодь, – медичні заклади, заклади соціальної допомоги, музеї, парки, вулиці, поліцейські дільниці, торгівельні центри і майданчики тощо.
По-друге, це послуги і установи для молоді – заклади загальної середньої,
56
Defining youth work: exploring the boundaries, continuity and diversity of youth work practice. URL: https://www.researchgate.net/publication/327061610_Defining_youth_work_exploring_the_boundaries_continuity_and_diversity_of_youth_work_practice
57
Аdapted from a diagram produced by TomWylie. SpendingWisely – young people, youth
work and youth services: an introductory guide, NYA, 2006.

25

професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, заклади позашкільної світи, заклади оздоровлення і відпочинку, бібліотеки, спортивні заклади тощо.
По-третє, молодіжна робота, передусім, реалізується молодіжними центрами
і клубами, відкритими для всіх молодих людей, та спеціалізованими проєктами, які спрямовані на певні групи молоді, як правило, на осіб, які перебувають
у складних життєвих обставинах.

Рівень 3

Рівень 2

Загальні послуги, які також
отримує молодь (наприклад,
поліція, лікарні, житло, релігійні
організації тощо)

Послуги для молоді: заклади загальної
середньої освіти, заклади позашкільної
освіта; заклади вищої освіта; заклади і
установи, що забезпечуються дозвілля,
спортивні заклади тощо

Рівень 1
Робота з молоддю, що
реалізується молодіжними
центрами, спеціалізованими молодіжними організаціями, включаючи
молодіжних працівників на
вулиці і в громаді

Робота з молоддю,
яка реалізується через спеціальні
служби підтримки і розвитку
молоді тощо

Рис. 1. Рівні молодіжної роботи
Джерело: адаптовано за оригінальною моделлю Тома Вілі (Tom Wylie. Spending Wisely – young people, youth work and youth services: an introductory guide, NYA, 2006).

Крім того, молодіжна робота здійснюється через спеціальні служби підтримки і розвитку молоді – це саме установи і місця (рівень 3), що надають
загальні послуги, які також отримує молодь, і послуги і установи для молоді
(рівень 2). Такі служби молодіжної роботи покликані забезпечити можливості
26

молоді, яка проживає як в сільській, так і міській місцевості; тієї, що стикається
з певними складними обставинами у житті (житло, проблеми зі здоров’ям, проблеми з працевлаштуванням тощо); і тієї, що належить до певних груп чи спільнот (наприклад, молодь з інвалідністю, етнічні групи молоді тощо). Проте ці послуги мають істотний вплив на життя молодих людей, і їх ефективність може
бути підвищена шляхом використання підходів саме молодіжної роботи58.

58
21st Century Schools: a world-class education for every child, Department for Children,
Schools and Families, 2008, 1.4
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ХТО РЕАЛІЗУЄ
МОЛОДІЖНУ РОБОТУ?
Спеціаліст по роботі з молоддю – це загальна назва для всіх фахівців,
які працюють у молодіжній сфері: працівники молодіжних центрів, керівники
молодіжних громадських організацій чи об’єднань, керівники гуртків, вчителі музичних шкіл, фахівці центрів соціальних служб, керівники міжнародних
проєктів з молодіжного обміну, консультанти у сфері кар’єри молоді та інші.
Спектр роботи з молоддю настільки широкий, різноманітний, постійно змінюється і розвивається, що деякі люди, які не є дотичними до молодіжної сфери,
часто не знають, що всі ці фахівці з розвитку, психології, виховання, навчання
і задоволення потреб молоді – це фахівці по роботі з молоддю, які щодня підтримують і стимулюють самореалізацію і розвиток дітей і молоді59.
Багато хто зі спеціалістів, які працюють з дітьми і молоддю, описує свою
діяльність як «молодіжна робота», тому що вони працюють з молодими людьми та широко використовують підходи молодіжної роботи у своїй діяльності.
Типові види молодіжної роботи у різних сферах, наведені у таблиці 2. Вони
дуже узагальнені, їх можна використовувати лише як керівництво. У той же
час між видами діяльності у різних сферах, які стосується дітей і молоді, існує
багато спільного.

59
Каннелмяэ-Геэртс M. Введение. Mihus, № 8, ноябрь 2011.; Ученик по работе с молодежью. – Таллин, 2013. – 302 с. URL: https://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/
Noorsootoo_opik_RUS_veeb.pdf
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Таблиця 2. Молодіжна робота в різних сферах60
Сфера

Типова роль роботи

Типові види діяльності

Творча і культурна
діяльність

Молодіжний художній
працівник

Мистецтво та ремесла

Формальна та
неформальна освіта

Молодіжний працівник

Використання творчості, спорту
тощо для розв’язання молодіжних проблем через формальні
форми навчання

Здоров’я

Молодіжний радник з питань охорони здоров’я

Зміцнення здоров’я (сексуальне
здоров’я, зловживання наркотичними речовинами, поради
та вказівки тощо)

За місцем
проживання

Молодіжний працівник з
активізації участі

Діяльність у конкретних географічних районах (ініціативи
у місцях проживання молоді,
робота поколінь)

На відкритому повітрі (вулична робота)

Молодий працівник або
молодіжний лідер

Кемпінг, орієнтування, походи
тощо

Ігровий

Ігровий працівник (або молодіжний працівник – гра
для 0–16)

Заходи, що підтримують емоційний і психологічний розвиток
через гру

Соціальна допомога

Соціальний молодіжний
працівник / помічник

Адвокація / загальна підтримка/
перенаправлення

Спорт і відпочинок

Спортивний лідер / тренер

Спортивні заходи

Зловживання наркотичними речовинами

Молодіжний працівник /
радник

Зменшення шкоди за допомогою творчої діяльності, інформаційних порад і рекомендацій

Молодіжне правосуддя

Молодіжний працівник

Адвокація, поради та наставництво

60
An education for the 21st century: A narrative for youth work today URL: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/210380/a-narrative-for-youth-work-today.pdf
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ЩО ТАКЕ
МОЛОДІЖНИЙ
ЦЕНТР АБО
МОЛОДІЖНИЙ ПРОСТІР?
Важливим чинником ефективного провадження регіональної державної молодіжної політики є молодіжна інфраструктура, що створюється всіма
суб’єктами регіональної молодіжної політики. Молодіжна інфраструктура –
будівлі, споруди, інші приміщення, земельні ділянки, на яких вони розміщені,
що використовуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями для реалізації молодіжної політики
та/або для здійснення молодіжної роботи61.
В умовах децентралізації ядром молодіжної інфраструктури територіальних громад стають молодіжні центри або молодіжні простори, які є осередком
практичної молодіжної роботи й об’єднання суспільно активної молоді.
Молодіжний центр – це установа, що утворюється для розв’язання питань соціального становлення та розвитку молоді62.
Молодіжний простір – це приміщення, або його частина що використовується з метою організації роботи з молоддю на базі установ та закладів
різного підпорядкування (заклад освіти; будинок культури; заклад фізичної
культури і спорту; громадська чи релігійна організація; інша установа).
Молодіжний інформаційно-консультаційний центр – установа, яка
працює на принципах молодіжної роботи, що збирає, обробляє та поширює
61
Проєкт Закону України «Про основні засади молодіжної політики» (станом на початок 2020 року).
62
Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду
при молодіжному центрі: Постанова Кабінету Міністрів від 20.12.2017 № 1014. URL: https://
www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-tipovih-polozhen-pro-molodizhnij
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молодіжну інформацію і координує інформування, консультування і дослідження на регіональному рівні63.
Молодіжний центр є регіональним осередком практичної роботи з молоддю та об’єднання суспільно активної молоді. Робота молодіжних центрів
регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі» від 20 грудня 2017 р. № 1014.
Діяльність молодіжних центрів/молодіжних просторів забезпечується органами місцевого самоврядування. Реалізація молодіжної роботи може здійснюватися на базі будь-яких наявних у населеному пункті об’єктів соціальної сфери: клуби, бібліотеки, адміністрації, центри соціальних служб тощо.
Сьогодні в Україні проводиться активна робота спрямована на формування
молодіжної інфраструктури: підтримку діючих та створення нових обласних і
місцевих молодіжних центрів та просторів на базі закладів освіти, культури,
фізичної культури і спорту, різної форми власності та підпорядкування.
Особливим пріоритетом молодіжної політики в Україні є розвиток мережі
молодіжних центрів і просторів європейського зразка, які по своїй суті є осередками практичної роботи з молоддю. Це установи, що сприяють розвитку
молодих людей, громадянській освіті, популяризації здорового способу життя,
волонтерства, молодіжному підприємництву, підвищенню рівня мобільності
молоді тощо. Їх напрями роботи формуються відповідно до потреб та інтересів молодих людей конкретного населеного пункту. Міністерством молоді та
спорту затверджено Національний знак якості для молодіжних центрів, який
містить широкий набір європейських критеріїв якості надання послуг, до яких
мають прагнути центри у своїй роботі64.
Сьогодні в Україні вже діє кількасот молодіжних центрів і просторів різної
форми власності, у тому числі утворених на базі закладів освіти, культури,
спорту.

63
Стратегия молодежной работы в Эстонии на 2006–2013 годы. URL: https://www.
hm.ee/sites/default/files/noorsoostrat_rus_2008_web.pdf
64
Про затвердження Національного знаку якості та критеріїв якості для молодіжних
центрів: Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.08.2017 №3284. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1061-17
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ЯКИМИ Є СУБ’ЄКТИ
МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ?
Окрім молодіжних центрів і молодіжних просторів з молоддю працює багато установ та організацій різних сфер діяльності і різного відомчого підпорядкування. Роботу з молоддю на рівні громади забезпечують заклади системи освіти, заклади культури, заклади соціального захисту, заклади системи
охорони здоров’я, заклади оздоровлення (див. табл. 1).
Актуальним є аспект взаємодії між різними суб’єктами і рівнями, зокрема між регіональним і місцевим. Для обласних владних структур важливо не
тільки організувати відповідну діяльність на своєму рівні але й здійснювати
аналіз стану справ на місцевому рівні. Існує потреба в посиленні інформаційно-аналітичної діяльності, поширенні найкращого досвіту та залученні більш
широкого кола партнерів до реалізації молодіжної роботи.
Інтеграція зусиль всіх суб’єктів молодіжної роботи: фахівців молодіжної
сфери, соціальних служб, освітян, психологів, родин, громадських об’єднань,
органів влади та самої молодої людини реалізує механізм колективного
розв’язання індивідуальних проблем та забезпечення умов розвитку молодої
людини. Детально суб’єкти молодіжної роботи представлено у таблиці 365.

65
Розробка Державного інституту сімейної та молодіжної політики за результатами
опитування спеціалістів управлінь/відділів, які працюють з молоддю, «Інститути громадянського суспільства», проведеного у форматі он-лайн у березні-квітні 2016, та соціологічного
дослідження «Аналіз соціального середовища Дніпровського району міста Києва» проведеного в січні-лютому 2016
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Таблиця 3. Суб’єкти молодіжної роботи
Напрями
діяльності

Заклади

Напрями
молодіжної роботи

1. Установи та заклади
Координація
молодіжної
роботи

Молодіжна
робота

Освіта

Консультативно-дорадчі органи:
громадські ради, координаційні
ради з питань молодіжної політики,
координаційні ради з питань національно-патріотичного виховання
молоді

координація взаємодії,
визначення перспективних
напрямів молодіжної роботи,
розробка цільових програм;
розгляд актуальних молодіжних проблем та шляхів
їх розв’язання; підтримка
молодіжних ініціатив

Програми по роботі з молоддю

організаційне та фінансове
забезпечення молодіжної
роботи

Конкурс проєктів громадських організацій, що працюють з молоддю

організаційна та фінансова підтримка молодіжних
ініціатив

Молодіжне представництво:
молодіжні ради/молодіжні колегії,
студентські і учнівські ради/парламенти

розгляд актуальних молодіжних проблем та шляхів
їх розв’язання; лобіювання
молодіжних інтересів

Молодіжні центри

проведення молодіжних
заходів; реалізація окремих
напрямів роботи з молоддю
(національно-патріотичне
виховання; профорієнтаційна
робота; неформальна освіта
тощо)

Центри/клуби по роботі з дітьми та
молоддю за місцем проживання

Молодіжні центри праці

сприяння працевлаштуванню
молоді

-

навчання, виховання, розвиток

Фізична культура і спорт

заклади загальної середньої
освіти;
заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
заклади вищої освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа фізичний розвиток, здоровий
(комплексні дитячо-юнацькі спор- спосіб життя
тивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи для

33

Напрями
діяльності

Заклади

Напрями
молодіжної роботи

осіб з інвалідністю, спеціалізовані
дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячоюнацькі спортивні школи для осіб
з інвалідністю паралімпійського та
дефлімпійського резерву);
Центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заклади: басейни;
стадіони; спортивні майданчики;
тенісні корти; футбольні поля;
спортивні зали; приміщення для
фізкультурно-оздоровчих занять;
спортивні бази; льодові стадіони;
стрілецькі тири
Культура

Мистецькі школи (музичні школи,
художні школи, школи мистецтв,
хореографічні школи, школи хорового співу)

підтримка творчо-обдарованої молоді, розвиток творчих
здібностей молоді

Центри, палаци, будинки для дітей,
юнацтва та молоді
Клуби, клубні формування (клуби
за місцем проживання, гуртки
тощо) різного спрямування (художньої, естетичної, еколого-натуралістичної, науково-технічної творчості,
туризму, краєзнавства, військовопатріотичного та інших)
Мала академія мистецтв (народних
ремесел)
Мала академія наук учнівської
молоді
Публічні бібліотеки

інформаційна підтримка,
молодіжні заходи

Кінотеатри/театри

проведення змістовного дозвілля

Музеї
Місця відпочинку (парки, сквери;
пляж, річка, озеро; кафе, ресторани
тощо; дискотеки, нічні клуби тощо;
атракціони, розважальні комплекси
тощо; дитячі майданчики тощо)
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Напрями
діяльності
Охорона здоров’я

Відпочинок
і оздоровлення

Заклади

Напрями
молодіжної роботи

«Клініка, дружня до молоді»

надання медичних, психологічних та соціальних послуг
для дітей та молоді

Центр профілактики і боротьби зі
СНІДом

діагностика ВІЛ-інфекціїї,
лікування та супровід ВІЛінфікованих пацієнтів

Інші заклади охорони здоров’я (поліклініки, лікарні тощо)

діагностика, лікування та
супровід хворих

дитячо-юнацькі табори (містечка,
комплекси): оздоровчі, заміські,
профільні, відпочинку

оздоровлення і відпочинок

заклади санаторного типу, санаторно-курортного типу
туристичні бази
Соціальний
захист

Центри зайнятості

Профорієнтаційна робота;
працевлаштування

Центри соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

юридичне консультування;
психологічне консультування;
інформаційні послуги; гуманітарна допомога тощо

Центр соціальної підтримки дітей
та сімей

лекції щодо здорового способу життя, профілактики
негативних явищ та правових
порушень серед підлітків

Центр соціальної адаптації звільнених осіб

надання соціальних послуг

Заклади інституційного догляду
та виховання (інтернати, навчально-реабілітаційні центри; будинки
дитини; дитячі будинки тощо);

навчання і виховання осіб, які
потребують соціальної допомоги, в тому числі дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування

2. Інститути громадянського суспільства
Організації
громадського
суспільства

благодійні фонди; громадські організації; молодіжні і дитячі громадські організації

благодійна допомога; соціальні проєкти; молодіжні
заходи різного спрямування;
національно-патріотичне
виховання; профілактика негативних явищ серед
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Напрями
діяльності

Заклади

Напрями
молодіжної роботи
молоді; розвиток громадської
активності молоді, волонтерського руху; підтримка
творчо-обдарованої молоді,
розвиток творчих здібностей
молоді; освітні заходи (тренінги, семінари, навчання)

Релігійні громади

неформальна освіта; проведення молодіжних заходів;
інформаційно-просвітницькі
заходи; благодійні акції,
соціальні проєкти; надання
допомоги соціально-незахищеним категоріям молоді;
національно-патріотичне
виховання; організація змістовного дозвілля молоді та
оздоровчих таборів

Засоби масової інформації

інформування населення
щодо молодіжної роботи; розміщення соціальної реклами;
запис молодіжних телепрограм; проведення тренінгів;
проведення тематичних
інформаційних кампаній;
пропаганда у молодіжному
середовищі здорового способу життя і патріотизму; висвітлення молодіжних здобутків

центральні/регіональні газети
центральні/регіональні програми
телебачення
центральні/регіональні радіо програми

інтернет
Бізнес структури

спілкування у соцмережах;
отримання інформації тощо
спонсорська та благодійна
підтримка; проведення заходів для молоді; неформальна
освіта молоді з питань підприємницької діяльності; підтримка та наставництво молоді

Кожний елемент молодіжної інфраструктури у конкретній місцевості відіграє важливу роль у соціальному становленні і розвитку молоді, має своє
підпорядкування чи автономне керівництво, отримує фінансування з різних
джерел у визначеному законодавством порядку.

36

ЩО ТАКЕ ЦИФРОВА
МОЛОДІЖНА РОБОТА?
Цифрові технології є частиною сучасного повсякденного життя і є рушійним елементом інновацій та розвитку суспільства. Сучасні інформаційні
технології розширюють можливості молоді у доступі до інформації, розвитку
особистих компетенцій, налагодженні взаємодії з іншими молодими людьми,
а також для висловлювання власної думки, для творчості, самореалізації, захисту своїх прав і прояву громадянської активності.
У той же час інформаційно-комунікаційні технології можуть шкодити психічному і фізичному здоров’ю молоді. Серед потенційних небезпек, з якими
стикаються діти і молодь, це: залежність від інтернету та комп’ютерних ігор,
кібербулінг, секстінг, поширення фальшивих новин, мова ненависті, насильство в інтернеті, загрози конфіденційності тощо.
Молодіжна робота і молодіжна політика може і має відігравати вирішальну роль у підвищенні рівня обізнаності та компетенції щодо інформаційної
безпеки як дітей і молоді, так і молодіжних працівників, молодіжних лідерів та
інших спеціалістів і зацікавлених осіб, які реалізують молодіжну роботу.
Експертною групою Центру розвитку цифрової молодіжної роботи Фінляндії (Development Centre for Digital Youth Work in Finland) використовуються
такі визначення терміну «цифрова молодіжна робота»:
•

активне використання або звернення до цифрових медіа та технологій в молодіжній роботі;

•

метод роботи з молоддю, який включає будь-яку роботу у будьяких умовах – відкрита робота з молоддю, інформація про молодь
та консультування, молодіжні клуби, окрема робота молоді тощо;
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•

цілі ті ж самі, що і у молодіжної роботи в цілому, але для їх досягнення використовуються цифрові медіа і технології;

•

може відбуватися як в умовах віч-на-віч, так і в онлайн середовищі,
або в обох формах одночасно66.

Цифрова молодіжна робота – це новий термін, який описує сферу молодіжної роботи, яка використовує цифрові медіа та новітні інформаційні технології для сприяння розвитку молоді. Цифрова робота з молоддю приймає різні
форми і змінюється залежно від організації, інфраструктури, фінансування і
ресурсів, доступних для спеціалістів, які реалізують молодіжну роботу як на
національному, так і на регіональному і місцевому рівні.
Визначають різни типи цифрових інструментів і активностей, які використовуються в цифровій молодіжній роботі67:
•

цифрові медіа – це анімації, відео, аудіо, цифрові історії, графічні
зображення (інфографіка), фотографії тощо;

•

STEAM-освіта – це програмування, модульна електроніка, робототехніка тощо;

•

соціальні мережі і онлайн – інформаційні кампанії, соціальні мережі,
молодіжна інформація, онлайн-безпека і приватність, онлайн-ігри,
дослідження;

•

тощо.

66
Developing digital youth work. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
67
Guidance for digital youth work. URL: https://www.youth.ie/wp-content/uploads/2019/03/
Screenagers-Guidance.pdf
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У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ
МОЛОДІЖНА
РОБОТА НА РІВНІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД?
Молодіжна робота в громаді носить поліфункціональний характер і базується на активізації всіх зацікавлених членів громади – молодих (дітей, підлітків, молоді), спеціалістів молодіжної роботи (як представників державних
структур, так і представників громадських організацій) – до позитивних змін
у життєдіяльності громади.
Для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади важливо
забезпечити:
•

необхідну інфраструктуру молодіжної роботи, у тому числі її організаційне і фінансове забезпечення;

•

сприяння формуванню та розвитку інститутів громадянського суспільства;

•

налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у молодіжній роботі;

•

здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на рівні громади
(відповідно до розроблених показників) і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;

•

забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського
контролю.

Важливим на сьогодні є не тільки забезпечення координації молодіжної
роботи, але й активне залучення молоді до життя місцевих громад.
Для представників ОТГ, які безпосередньо займаються роботою з молоддю, відправною точкою у цьому процесі є визначення кількісних, вікових
та інших характеристик цільової групи й оцінка її потреб. Наступним кроком є
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бюджетування такої діяльності (залучення не тільки бюджетних коштів, але й
донорських коштів, коштів представників бізнесу).
Забезпечення координації молодіжної роботи та активного залучення
молоді до життя місцевих громад можливе за умови формування молодіжної
інфраструктури в об’єднаних територіальних громадах, що передбачає підтримку та розвиток діючих і створення нових молодіжних центрів/молодіжних
просторів (на рівні спроможних ОТГ) та запровадження діяльності молодіжних працівників (на рівні сільських та селищних ОТГ).
Основним кроком, що підтвердить спроможність громади ефективно реалізувати молодіжну політику, є створення молодіжного центру/молодіжного
простору, що зосереджував би необхідні для молоді послуги, можливості проведення вільного часу та всебічного розвитку.
Таким чином, молодіжна політика та молодіжна робота в умовах децентралізації орієнтована на формування комфортного середовища для життя та
розвитку молоді в громадах, а пріоритетними напрями її реалізації є фінансове та кадрове забезпечення, розвиток молодіжної інфраструктури і залучення молоді до процесу розроблення й ухвалення рішень та контролю за їх
виконанням.
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ЯКИМИ Є ВИДИ
МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ?
Існують різноманітні види молодіжної роботи. Типологія молодіжної роботи відрізняється залежно від країни, від потреб молоді, можливостей молоді, тих хто здійснює молодіжну роботу, цілей державної молодіжної політики
та інших чинників. Беручи до уваги коло заходів, які підпадають під сферу
роботи з молоддю, типологія молодіжної роботи може стосуватися видів діяльності та напрямів роботи.
Типи молодіжної роботи залежать від можливостей тих, хто здійснює
молодіжну роботу. У країнах, де на місцевому рівні є державне фінансування
(молодіжні центри, молодіжні клуби, молодіжні простори тощо) молодіжна робота більш широко представлена. У країнах, де молодіжна робота переважно
виконується неурядовими організаціями, розповсюджені інші види роботи з
молоддю (наприклад, програми для розвитку м’яких навичок, активної участі
та політичної обізнаності, програми охорони здоров’я та профілактики тощо).
Типологію роботи з молоддю можна представити також за віковою, регіональною та соціальною ознакою (Рис. 2).
Переважна більшість установ та організацій працюють в основному із
молоддю, яка має високий рівень самовираження та громадянської активності – такими як обдарована молодь, молодіжні лідери, волонтери. Активна
соціальна робота ведеться також із проблемними категоріями молоді. Але
важливим завданням молодіжної політики в країні є охоплення молодіжною
роботою усієї молоді без виражених соціальних ознак.
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За віковою ознакою

За регіональною ознакою

З неповнолітніми/
молодими особами
14–18 років

З міською молоддю
(робота з молоддю міст)

З молодими особами
віком 18–35 віком:
• 18–23 (юнацький вік)
років;
• 23–35 років (молодість)

З сільською молоддю
(робота з молоддю сіл,
селищ та сільських/
селищних ОТГ)

За соціальною ознакою

З обдарованою
молоддю

З молоддю в умовах
підвищеного ризику:
• молодіжна робота з
вразливими категоріями молоді (СЖО, АТО/
ООС, ВПО та інші);
• молодіжна робота з
молоддю груп ризику
до ВІЛ та інших
соціально небезпечних
хвороб

З молоддю загалом

Рис. 2. Класифікація роботи з молоддю за віковою, регіональною
та соціальною ознакою
Джерело: узагальнено за

.

68, 69 , 70

Класифікація молодіжної роботи за віковою ознакою умовно може
бути представлена так:
•

молодіжна робота з неповнолітніми/молодими особами 14–18 років
(рання юність);

•

молодіжна робота з молодими громадянами віком 18–23 (юнацький
вік) і молоддю віком 23–35 (власне молодість)71.

Перша група “неповнолітні” – це здебільшого учнівська молодь, що навчається у школі, живе на утриманні дорослих. Відповідальність за життя та
здоров’я цієї коготри молодих громадян законодавчо покладено на батьків,
медичні, соціальні та освітні державні установи. Основними напрямами молодіжної роботи з цією віковою групою молоді є просвітницька діяльність із
68
Зеленин, А. Определение возрастных рамок молодежи // Государственная
служба. – 2008. – №3. – С. 105–140.
69
Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К., 1997. – 375с.
70
Балакірєва О., Бондар Т. , Сазонова Я., Сакович О. Підлітки груп ризику в Україні:
виклики та час дій. Адвокаційний документ / ЮНІСЕФ, Укр. ін.-т соц.дослідж. ім. О. Яременка. – К., Версо 04, 2011. – 56 с.
71
Зеленин, А. Определение возрастных рамок молодежи // Государственная
служба. – 2008. – №3. – С. 105–140.
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молодими людьми і їхніми батьками; організація та створення умов для змістовного дозвілля, здорового способу життя; профорієнтаційна робота тощо.
Друга підгрупа, «молоді громадяни», охоплює значно ширші вікові межі:
студентська молодь, молодь, що навчається і працює, підприємці, молоді
батьки. Серед них є особи з різним рівнем освіти і, відповідно, суттєвими відмінностями у способі життя. Основні напрями роботи з цією молоддю: допомога в адаптації до виконання нових соціальних ролей; індивідуальні консультації; допомога у визначенні сфер діяльності, що задовольняють певним
вимогам молодої людини; консультування молодих родин; діяльність клубів і
груп за інтересами і спілкування, залучення до молодіжної роботи.
Класифікація молодіжної роботи за регіональною ознакою: молодіжна робота з міською / сільською молоддю. В Україні близько 70% молоді мешкає у містах, 30% – у сільській місцевості. Залежно від типу поселення
молодіжна робота може відрізнятися за змістом, відповідно до потреб і запитів міської та сільської молоді, що дещо відрізняються між собою.
Так, за результатами соціологічного дослідження «Цінності української
молоді – 2016»72:
•

сільська молодь (42%) більше за міську (36%) хоче в своєму житті
бути вільними і незалежними у своїх рішеннях і вчинках;

•

сільська молодь менше, ніж міська, прагне в своєму житті сімейного
щастя (відповідно 68% і 74%), що можна пояснити більшим рівнем
задоволенням власним шлюбом серед сільської молоді (78%) проти міської (64%). Також серед сільської молоді (41%) більша частка
тих, хто перебуває в офіційному шлюбі, ніж серед міської (35%);

•

сільська молодь менше прагне зробити кар’єру (відповідно 41% і
52%), що пояснюється нижчими можливостями для працевлаштування та кар’єрного росту в сільській місцевості;

•

здоров’я є більш важливим для сільської молоді, ніж для молодих
мешканців міст (відповідно 61% і 53%);

•

для сільських мешканців віком 14–34 роки отримання від життя
більше розваг і задоволення є менш значущим, ніж для мешканців
міст (відповідно 24% і 30%);

•

сільська молодь значно нижче, ніж міська, оцінює свої можливості
щодо отримання хорошої освіти та спеціальності: достатньо високо
такі можливості для себе оцінює 24% сільської та 32% міської молоді;

72
Інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені за результатами соціологічного дослідження «Цінності української молоді – 2016». У межах дослідження опитано 1200 респондентів віком від 14 до 35 років в усіх регіонах України (у тому числі м. Київ, окрім тимчасово
окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції).
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•

можливості отримати інформацію важливу для молоді у жителів
села є нижчими, порівняно з містянами: достатньо високо такі можливості для себе оцінює 26% сільської та 34% міської молоді;

•

сільські мешканці значно вище оцінюють свої можливості впливу на
ухвалення рішення, що стосується власного міста або села: достатньо високо такі можливості для себе оцінює 42% сільської та 36%
міської молоді;

•

сільська молодь є більш віруючою, ніж міська: 80% сільської молоді
є віруючими, тоді як серед міських мешканців таких 71%.
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досягти в житті?», % (не дорівнює 100%, тому що респондент
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За результатами соціологічного дослідження «Цінності української молоді – 2016»,
яке проведено Центром незалежних соціологічних досліджень «Омега» на замовлення Міністерства молоді та спорту України, у 2016 р.
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•

сільська молодь менше за міську цікавиться політичними процесами, які відбуваються в Україні: 24% сільських мешканців взагалі не
цікавляться політикою, тоді як серед міських таких 17%;

•

серед засобів масової інформації сільська молодь більше довіряє
телебаченню, газетам і радіомовленню, ніж міська молодь. Тоді як
серед міської молоді довіра до інтернет-видань вища, ніж серед
сільської (відповідно 43% і 37%);

•

сільські мешканці меншим чином довіряють громадським об`єднанням (відповідно 30% і 36%) та волонтерам (відповідно 57% і 63%).

Тому дуже важливим при формуванні і реалізації молодіжної роботи у
сільській місцевості враховувати ці особливості.
Класифікація молодіжної роботи за соціальною ознакою.
•

молодіжна робота з обдарованою молоддю

Обдарованість можна визначити як індивідуальну потенційну своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягнути значних успіхів у
певній галузі діяльності 74.
Для науково-методичного та організаційного забезпечення функціонування системи виявлення, розвитку і підтримки дітей і молоді, що виявляють
різні види обдарованості, в реальному соціально-економічному та освітньому просторі України діє Інститут обдарованої дитини підпорядкований Національній академії педагогічних наук України, що бере участь у розробці та
реалізації національних, державних програм, освітніх положень і концепцій75.
Освітньою системою, яка забезпечує організацію та координацію науково-дослідницької діяльності учнівської молоді, створює умови для її інтелектуального розвитку та професійного самовизначення, є Мала академія наук. З
2010 року відповідно до Указу Президента «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» Центр
«Мала академія наук України» отримав статус національного76.
Для випускників українських шкіл з 2015 року діє Українська академія
лідерства – програма особистісного та суспільного розвитку. Місією академії є вплив на глибинні соціальні процеси в українському суспільстві шляхом
формування майбутніх лідерів. Академія заснована і діє за підтримки інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund, що створений урядом США через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)77.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К., 1997. – 375с.
Інститут обдарованої дитини НАПН України. URL: https://www.iod.gov.ua/events.php
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Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді: Указ Президента України від 30.09.2010 №927/2010/ URL: https://zakon3.
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Молодіжний сектор в нашій країні співпрацює з багатьма міжнародними
організаціями у сфері обдарованості та наукової освіти, такими як Всесвітня
рада з питань обдарованих і талановитих дітей (WCGTC), Європейська рада
високих здібностей, Європейська асоціація установ вільного часу для дітей
та молоді (EAICY) та інші. У 2015 році Україна стала асоційованим членом
Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт – 2020»78.
Одним із напрямів діяльності молодіжних центрів, клубів за місцем проживання, ряду громадських дитячих і молодіжних організацій є створення
сприятливих умов та можливостей розкриття, розвитку і реалізації талантів
молоді, забезпечення умов для самовираження обдарованих особистостей,
стимулювання обдарованих дітей та молоді.
•

з молоддю в умовах підвищеного ризику

Молодь, через своє особливе (перехідне) становище у соціальній структурі населення, піддається ризикам більшою мірою, ніж інші соціальні групи.
Молодіжна робота з вразливими категоріями молоді. Соціально вразливою є молодь, яка має обмежені ресурси для самостійного задоволення
власних потреб і реалізації прав, а також молоді люди, які за незалежних від
них обставин перебувають у складних життєвих обставинах. До вразливих
груп відносять внутрішньо переміщених осіб, молодих учасників АТО/ООС,
молодь в складних життєвих обставинах та інші категорії.
Функції щодо соціальної підтримки вразливих категорій населення, в
тому числі і молоді, покладені на Міністерство соціальної політики України,
функції розвитку молодіжної політики – на Міністерство молоді та спорту
України. Робота з молоддю розмежована на «соціальну» та «політичну» складові, відповідальність за реалізацію яких покладена на установи, що підпорядковуються різним органам виконавчої влади.
Практична соціальна робота з вразливими категоріями молоді здійснюється мережею центрів соціальних служб відповідно до програм, комплексних
заходів з надання соціально-психологічної та юридичної допомоги учасникам
АТО/ООС та членам їх родин, вимушено-переміщеним особам, та особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
Молодіжна робота з молоддю груп ризику до ВІЛ та інших соціально небезпечних хвороб. Молодь, яка відноситься до цієї групи ризику – це діти
та молоді люди, які внаслідок своєї поведінки найбільше наражаються на
ризик інфікування соціально небезпечними хворобами, до яких відносяться
ВІЛ/СНІД, туберкульоз та інші79. До представників груп ризику відносять спо78
Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій «Горизонт 2020». URL: https://h2020.com.ua/uk/
79
Балакірєва О., Бондар Т. , Сазонова Я., Сакович О. Підлітки груп ризику в Україні:
виклики та час дій. Адвокаційний документ / ЮНІСЕФ, Укр. ін.-т соц.дослідж. ім. О. Яременка. – К., Версо 04, 2011. – 56 с.
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живачів ін’єкційних наркотиків (СІН); жінок, які надають сексуальні послуги
на комерційній основі (ЖКС); чоловіків, які практикують секс з чоловіками
(ЧСЧ), а отже діти та молодь груп ризику – це вікові категорії 10–19-річних
осіб серед СІН, ЖКС та ЧСЧ. Сьогодні молодь продовжує залишатися однією
з уразливих груп населення до епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу в Україні,
оскільки молоді люди мають високий рівень статевої активності, практикують
часту зміну партнерів і ризиковані статеві практики.
Важливими кроками в роботі з молоддю груп ризику є:
•

посилення інформування щодо моделей безпечної поведінки для
підвищення рівня знань про існуючі ризики і можливості їх запобігання;

•

залучення до сучасних інноваційних проєктів з метою моніторингу
їхньої думки і потреб щодо важливих та актуальних питань, а також
створення зручного і доступного інформаційного простору;

•

мотивування і залучення молоді до тестування на ВІЛ/СНІД;

•

розвиток системи ефективної переадресації відповідно до медикосоціальних потреб і психологічних особливостей молодої людини;

•

надання фокусованих профілактичних послуг, які відповідатимуть
потребам молоді відповідно до їхньої приналежності до певної групи ризику, а також враховуватимуть їхні вікові, гендерні та соціально-економічні особливості;

•

протидія дискримінації, стигматизації і криміналізації молоді груп
ризику.

Основою успішної роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді є взаємодія зацікавлених сторін, які надають або планують надавати послуги дітям та молоді з груп ризику. Зокрема, порядок взаємодії центрів соціальних
служб із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги та
соціальних послуг дітям і молоді передбачає обов’язковим для закладів охорони здоров’я надання медичної допомоги дітям та молоді на основі принципів «дружнього підходу». Реалізація молодіжної роботи у сфері соціальної підтримки дітей та молоді, а також профілактики соціально-небезпечних хвороб
серед груп ризику здійснюється на рівні окремих організацій, які працюють з
визначеними групами молоді.
•

Робота з молоддю загалом (без виражених соціальних ознак)

Переважна більшість роботи молодіжних установ/організацій спрямована на молодь, яка має високий рівень самовираження і громадянської активності: обдаровані, лідери, волонтери. Не менш важливо охопити молодіжною роботою всю молодь без виражених соціальних ознак. У цьому контексті
молодіжна робота зосереджена на декількох основних напрямах: вктивізація
молоді, розвиток громадянської активності; соціалізація молоді; неформальна освіта.
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ЯКИМИ Є НАПРЯМИ
МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ?
Напрями роботи з молоддю можна класифікувати залежно від того, на
кого спрямована молодіжна робота, в яких сферах життєдіяльності суспільства розвивається, на розв’язання якої соціальних проблем вона спрямована,
який її основний зміст тощо.
Основні напрями роботи з молоддю, насамперед, можна пов’язати з тим,
на які групами молоді спрямована робота: на активну молодь, на дітей і молодь з інвалідністю, на молодих жінок, на сільську молодь, на молодих мігрантів і внутрішньо переміщених осіб та інших.
Робота з молоддю може здійснюватися у різних сферах життєдіяльності суспільства: у системі соціального захисту населення, у сфері охорони
здоров’я, в освіті, культурній сфері тощо.
Напрями роботи з молоддю визначаються і тим, на розв’язання якої з соціальних проблем вона спрямована: розв’язання проблем безробіття, подолання девіантності і правопорушень, попередження і розв’язання конфліктів
тощо.
Зміст молодіжної роботи може мати декілька напрямів, серед яких основними є:
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•

соціально-педагогічний (розвиток і задоволення різноманітних потреб та інтересів дітей і молоді, підтримка особистісного розвитку,
їхньої самореалізації та безпеки);

•

рекреаційно-оздоровчий (фізичний і духовний розвиток дітей і молоді),

•

культурно-розважальний (забезпечення змістовного дозвілля та
відпочинку, культурного збагачення і розвитку);

•

соціально-правовий (підтримка правового статусу індивіда у процесі розв’язання важких життєвих ситуацій);

•

соціально-медичний (полегшення наслідків обмеження життєдіяльності, пов’язаних з станом здоров’я);

•

соціально-психологічний (регулювання міжособистісних стосунків у
процесі подолання важких життєвих ситуацій).

Результати соціологічних досліджень80, 81, 82, 83, 84 дають змогу сформувати напрями і завдання молодіжної роботи відповідно до життєвих проблем і
потреб сучасної української молоді (див. табл. 4).
Таблиця 4. Напрями і завдання молодіжної роботи
відповідно до життєвих проблем та потреб молоді
Напрями

Завдання

Працевлаштування

Створення умов для підвищення професійного рівня молоді у
відповідності до запитів ринку праці

Освіта

Отримання професійної підготовки узгодженої щодо власних
прагнень молоді та запитів ринку праці

Здоров’я

Формування культури збереження здоров’я та ведення здорового способу життя.

Сімейні цінності

Підготовка молоді до подружнього життя та відповідального
батьківства

Дозвілля (проведення вільного часу)

Формування молодіжної та соціальної інфраструктури з
метою забезпечення змістовного дозвілля молоді відповідно
до інтересів та потреб

Розвиток громадянського суспільства

Стимулювання активної громадянської позиції молоді та забезпечення умов її реалізації

Права молоді

Формування правової культури молоді

Джерело: розроблено співробітниками ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики».

80
Звіт за результатами дослідженням «Вивчення становища молоді Київської області
з метою формування обґрунтованої молодіжної політики», 2017.
81
Соціальний проект «Формування обґрунтованої молодіжної політики в умовах децентралізації на прикладі селища Немішаєве», 2017.
82
Звіт за результатами соціологічного дослідження «Молодь Волині – 2017».
83
Аналіз соціального середовища Дніпровського району м. Києва. Планування мобільної роботи з молоддю з використанням методу картування / О.А. Артюх, Н.М. Комарова та ін. –
К..: Немецько-польсько-українське товариство в Україні, 2016. – 77 с.
84
Соціологічні дослідження «Молодь України» за 2015–2018 роки.
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ЯКІ Є ФОРМИ
МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ?
Форми молодіжної роботи можна класифікувати відповідно до варіантів організації взаємодії фахівців з молодіжної роботи і молодих людей.
Форми молодіжної роботи (спираючись на класифікацію форм соціально-педагогічної роботи) можна згрупувати відповідно до кількості учасників, домінуючих засобів впливу, провідного напряму та типу діяльності.
1) за кількістю учасників:
•

індивідуальна робота – це робота фахівця з окремою молодою людиною, індивідуальним життєвим випадком. Індивідуальна робота
здійснюється як за запитом самої молодої людини, так і після контактів з фахівцями або іншими особами, які повідомили інформацію про складні життєві обставини молодої особи (наприклад, працівники закладів освіти, поліції, організацій, які працюють з дітьми
і молоддю, служби у справах дітей, батьки). Її сутність полягає у
розв’язанні проблеми з метою надання підтримки і створення ситуації, що спрямовує клієнта на розгляд ситуації й викликає бажання подолати життєві перешкоди85;

•

групова робота – це організація роботи з групою молодих осіб з подібними життєвими потребами або об’єднаними спільними інтересами,
шляхом залучення членів групи до розв’язання спільних проблем, задоволення спільних інтересів. Цей практичний метод соціальної роботи, який допомагає особистості розширити своє соціальне функціонування через цілеспрямований досвід групи розв’язувати свої
індивідуальні, групові проблеми чи проблеми громади86.

85
Астремська І. В. Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі : навчальний посібник. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 396 с.
86
Енциклопедія для фахівців соціальної роботи /За заг.ред.проф. І.Д. Звєрєвої. – Київ,
Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.
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Однією з форм групової роботи є групи взаємодопомоги. Це об’єднання людей, яким властиві схожі проблеми чи ситуації87. У західних
країнах частина сучасних груп самодопомоги набула ознак віртуальних спільнот. Таке утворення виникає в інтернеті, коли достатня
кількість людей тривалий час бере участь у публічних дискусіях,
висловлюючи певні емоції;
•

масова робота передбачає залучення до заходів великої кількості учасників. У цій формі роботи задіяні представники майже всіх
груп молоді і населення. Більшість масових форм роботи мають
комплексний характер, що дає змогу в рамках однієї форми роботи
використати переваги багатьох методів. Можна виділити такі найбільш поширені масові форми роботи з молоддю, як молодіжний
форум, тематичне свято, мітинг, вулична акція, дискотека, спортивне свято, концерт, тематичний день, фестиваль тощо;

2) за засобами впливу:
•

практичні (походи, екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси, тренінги, ярмарки, аукціони тощо);

•

наочні (плакати, соціальна реклама, показ відеофільмів, галереї,
виставки, тематичні стенди тощо)

•

словесні (збори, конференції, зустрічі, усні журнали тощо);

3) за провідним напрямом діяльності: інтелектуальні, спортивно-туристичні, трудові, художньо-естетичні, краєзнавчі, екологічні тощо;
5) за типом діяльності
•

комунікаційні (дискусія, лекція, бесіди, диспут тощо);

•

демонстраційні (вистава, концерт, конкурс, ярмарок тощо);

•

розважально-комунікаційні (вечір спілкування, ситуативно-рольова
гра, продуктивна гра тощо);

•

подорож-розважальні (похід, прогулянка тощо);

•

подорож-дослідницькі (екскурсія, експедиція тощо).

Ця класифікацію форм молодіжної роботи не є повною. Вона може бути
доповнена і розширена. Вагоме місце в роботі з молоддю займають комплексні форми роботи, до особливостей яких варто віднести: довготривалість
і поєднання кількох організаційних форм роботи в єдиній тематичній формі.
Дуже важливим в молодіжній роботі є баланс між всіма формами роботи.
Необхідно робити акцент на поєднанні різних форм між собою.

87
Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: методичний посібник для проведення курсів підвищення кваліфікації. За заг. ред. Т. Семигіна. – Київ: МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2016. – 620 с.
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ЯКІ Є МЕТОДИ
МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ?
Слово «метод» від грецької означає шлях, спосіб пізнавальної, практичної діяльності людей. Метод розглядають як сукупність підходів, прийомів,
операцій практичного чи теоретичного засвоєння дійсності88. Під методом
розуміють найкоротший шлях досягнення оптимальних результатів, що відповідають поставленим цілям.
Роботу з молоддю можна розглядати як складову соціальної роботи і,
одночасно, педагогічної діяльності. Виходячи з цього, серед методів роботи
з молоддю можна виділити :
Соціологічні методи використовуються з метою збору інформації щодо
окремих суспільних проблем та визначення ставлення молодих людей до них.
До цієї групи методів ми відносимо: спостереження, опитування, інтерв’ювання; анкетування, фокус-групу, метод аналізу документів, біографічний метод,
метод аналізу соціуму, метод соціальної паспортизації тощо.
Психологічні методи застосовуються з метою діагностування особливостей індивіда та надання, на основі отриманих результатів, різних видів
психотерапевтичної та психокорекційної допомоги. До цієї групи методів належать: тестування, психодрама, соціограма, соціально-психологічний тренінг; психотерапія (сімейна, ігрова, артотерапія, казкотерапія) тощо89.

88
Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник/ За ред. проф. А.Й.
Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
89
Вайнола Р.Х. Нариси з технологій соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 186 с.
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Педагогічні методи виступають різновидами методів виховання. Серед
них виділяють90:
•

Методи формування свідомості спрямовані на формування певних
понять, оцінок, суджень, світогляду особистості. Серед них виділяють: переконання (спосіб впливу на раціональну сферу особистості за допомогою логічно аргументованої інформації), навіювання
(спосіб впливу на особистість, заснований на некритичному сприйманні інформації об’єктом впливу), приклад (метод виховання, заснований на свідомому відтворенні особистістю певних способів
поведінки).

•

Методи організації діяльності – це способи закріплення, формування позитивного досвіду поведінки, відносин, дій та вчинків. Як
найбільш типовий метод організації діяльності називають методи
доручення, соціального навчання та закріплення позитивного досвіду. До методів організації діяльності також відносить гру, як спосіб соціально-педагогічної взаємодії і розвитку особистості клієнта
(ділові, рольові ігри, тематичні ігрові програми, вуличні ігротеки).

•

Методи стимулювання діяльності спрямовані на стимулювання особистості до покращення чи зміни своєї поведінки, розвитку мотивації на соціально схвалені способи та види діяльності. Серед методів
стимулювання визначають: методи позитивного підкріплення, методи негативного підкріплення, метод змагання тощо.

•

Методи самовиховання сприяють свідомій зміні молодою людиною
власної особистості відповідно до суспільних вимог та особистісного плану самовдосконалення. До цієї групи належать методи самодіагностики, самооцінки, самоконтролю та самокорекції, самоорганізації тощо.

Організаційні методи розглядаються в контексті управлінського аспекту організації діяльності закладів/установ. Реалізація цієї групи методів можлива тільки за умови наявності відповідних нормативно-правових документів.
Організаційні методи закріплюють права та повноваження, обов’язки, відповідальність кожної ланки в організації діяльності закладу/установи; дають
змогу здійснити оперативне втручання, уточнення і розв’язання епізодичних
завдань. До основних методів цієї групи відносять: регламентування, нормування та інструктування91.
До інформаційних методів належать: реклама (будь-яка платна форма
подання інформації про захід, послуги, товар, установу чи організацію), про90
Вайнола Р.Х. Нариси з технологій соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 186 с.
91
Технология социальной работы: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений. /
Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2000. – 240с.
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паганда (поширення важливої інформації у засобах масової інформації про
захід, послуги, товар, установу чи організацію або певну соціальну проблему), консультації.
Специфічні або інноваційні методи молодіжної роботи включають вуличну роботи, метод «рівний-рівному», роботу в громаді, телефонне консультування, соціально-культурну анімацію тощо.
Маріт Каннелмяе-Геертс, заступник керівника Молодіжного агентства
ЦУ Archimedes (м. Таллін, Естонія), наводить спрощений перелік форм молодіжної роботи у закладах освіти:
•

участь молоді – участь учнів і студентів у розв’язанні питань шкільного і студентського життя, а також діяльність в учнівському і студентському представництв і молодіжних об’єднань;

•

інформування молоді – організація інформування молоді з різних
тем або залучення молоді до формування та передачі інформації
через шкільну чи студентську газету тощо;

•

консультування молоді – надання різних консультаційних послуг молодим людям;

•

утворення і діяльність за інтересами – пропозиція молодим людям
діяльності за інтересам;

•

міжнародна молодіжна робота – втілення в життя молодіжних проєктів або надання учням і студентам підтримки в реалізації даних
проєктів;

•

оздоровлення і відпочинок молоді – організація молодіжних
таборів;

•

спеціальна молодіжна робота – співробітництво між спеціальним
педагогом, соціальним працівником і керівником занять за інтересами з метою надання підтримки дітям і молоді, що перебувають
у складному становищі;

•

дослідження молоді – проведення в молодіжному середовищі досліджень92.

92
Каннелмяэ-Геэртс, M. (2011). Введение. Mihus, № 8, ноябрь 2011.; Ученик по работе
с молодежью. – Таллин, 2013. – 302 с. URL: https://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/Noorsootoo_opik_RUS_veeb.pdf
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ЯКІ
ІННОВАЦІЙНІ
МЕТОДИ
ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ
У МОЛОДІЖНІЙ РОБОТІ?
Методи молодіжної роботи – це сукупність прийомів і засобів, що сприяють особистісному розвитку та соціальній інтеграції молоді, спрямовані на
формування активної громадянської позиції молоді та сприяють включенню
молоді у життя громади та суспільства. В практичній площині метод молодіжної роботи – це конкретна дія, що сприяє якісній зміні об’єкта (суб’єкта)
молодіжної роботи.
У практиці молодіжної роботи впроваджуються такі інноваційні методи
як мобільна робота з молоддю, вулична соціальна робота, метод «рівний-рівному» тощо.
Мобільна робота з молоддю – інноваційний метод соціальної роботи,
суть якого полягає в тому, що фахівці не очікують звернення клієнтів, а виходять зі своїми послугами на вулиці, які стали місцем перебування значної
кількості людей, що потребують допомоги93. Мобільна соціальна робота ґрунтується на чотирьох основних формах роботи: вулична соціальна робота, групова робота, індивідуальна допомога та громадська робота. Ці підходи доповнюють один одного, та які завжди необхідно розглядати як одне ціле.
Вулична соціальна робота є основою мобільної роботи з молоддю. Її
мета полягає в знаходженні місць, де зустрічаються і проводять час молоді
люди, та регулярно спілкуватися з ними у цих місцях. Її суть полягає у встановленні контактів із представниками «закритих» соціальних груп у звичних

93
Соціальна робота. Теорія і практика: навч. посібник / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – 2-ге
вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 574 с.
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для них місцях із метою донесення необхідної інформації та надання послуг94.
Це можуть бути торгові центри, парки, громадські місця, вулиці, спортивні
майданчики, шкільні подвір’я, автобусні зупинки чи бари тощо.
Виділяють два види вуличної роботи95:
•

Аутріч-робота (анг. Outreach work, приблизний переклад – робота,
що досягає, дотягується). Спрямована на встановлення контакту із
представниками цільової групи та залучення їх до спеціальних закладів і установ.

•

Детач-робота (анг. Detach work – окрема самостійна робота) – передбачає можливість надання послуг і підтримки безпосередньо і
тільки в середовищі життєдіяльності певної соціальної групи, без
взаємодії з базовою установою.

Вулична роботи здебільшого використовується на початку процесу допомоги та підтримки соціально вразливих груп молоді. На ньому ґрунтуються
три інші форми роботи (ініціювання групової роботи чи проєктів, індивідуальна допомога, отримання знань про соціальне середовище та встановлення
суспільних контактів). Знаходження місць, майданчиків, пунктів району, людей та груп за інтересами обов’язково належить до методичних інструментів
спеціалістів, які здійснюють мобільну роботу з молоддю96.
Групова робота, або клубна робота, ґрунтується на важливості впливу
груп підлітків-однолітків («peer group») на формування особистості молодої
людини. Така робота спрямована на надання емоційної підтримки та визнання молодих людей у період розвитку. Групова робота з молоддю є майданчиком з формування відповідальності, соціальної компетенції та набуття соціального досвіду молодими людьми, впливає на розвиток їхнього світогляду
та формування ціннісних орієнтацій. Групова робота проводиться у формі
клубів, засідання яких відбуваються регулярно (здебільшого щотижнево), при
цьому дітям і молоді для організації зустрічей надається приміщення. Також
ця форма роботи доповнюється заходами, пов’язаними із організацією вільного часу (екскурсії, майстер-класи, спортивні змагання, вечірки, проведення
дозвілля).
Робота в громаді (за місцем проживання або з групою людей, що мають
спільні інтереси чи проблеми) є складовою мобільної роботи з молоддю.
94
Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: методичний посібник для проведення курсів підвищення кваліфікації. За заг. ред. Т. Семигіна. – Київ: МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2016. – 620 с.
95
Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: методичний посібник для проведення курсів підвищення кваліфікації. За заг. ред. Т. Семигіна. – Київ: МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2016. – 620 с.
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Аналіз соціального середовища Дніпровського району м. Києва. Планування мобільної роботи з молоддю з використанням методу картування / О.А. Артюх, Н.М. Комарова та
ін. – К.: Немецько-польсько-українське товариство в Україні, 2016. – 77 с.
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«Громада» – це складна соціально-економічна, культурно-історична система групової спільності людей. До пріоритетних завдань роботи в громаді
варто віднести: розвиток соціальних зв’язків у громаді та організацію системи
взаємодопомоги і координації спільноти; розробку, впровадження та оцінку
ефективності соціальних програм і планів діяльності організацій, робота яких
пов’язана з питаннями соціального добробуту населення97.
Робота в громаді будується на взаємодії молодіжних працівників з представниками різних молодіжних груп на місцевому чи регіональному рівні і орієнтована на те, щоб розв’язувати проблеми молоді спільно з їх соціальним
оточенням і безпосередньо в громаді, де молодь проживає. Молодіжні працівники ініціюють зв’язки з соціальними інституціями, які працюють з молоддю
на рівні району або громади, і проводять активну роботу з установами та організаціями, спрямовану на покращення умов життя молоді і розв’язання їхніх
індивідуальних проблем. Одним із напрямів такої роботи є залучення молодих людей до розв’язання власних соціальних проблем та проблем громади,
в якій вони живуть, а також формування їхньої громадянської активності98.
Метод «рівний-рівному» – засіб передачі достовірної, соціально значущої інформації під час неформального або особливим способом організованого спілкування у соціальній групі людей, рівних за якоюсь певною ознакою
(вік, інтереси, цінності, потреби, проблеми тощо)99. Метод «рівний-рівному»
як спосіб навчання однолітків, має такі переваги: знання цінностей і вимог
молодіжної групи; високий ступінь довіри; рівність у взаєминах; схожий внутрішній світ, досвід; схоже ставлення до проблеми. Молоді люди розуміють
один одного, використовуючи невербальні та вербальні засоби спілкування
(наприклад, сленг), у той час як дорослому необхідно досконально знати (а
значить вивчати) мову молодіжного спілкування.
Використання методу «рівний-рівному» передбачає такі етапи: попередня робота з молодіжною групою із забезпечення достовірною інформацією;
відпрацювання навичок ефективного спілкування з молодіжною аудиторією;
проведення обміну інформацією підготовлених молодіжних спікерів з однолітками.
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Астремська І. В. Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі : навчальний посібник. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 396 с.
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Аналіз соціального середовища Дніпровського району м. Києва. Планування мобільної роботи з молоддю з використанням методу картування / О.А. Артюх, Н.М. Комарова та
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ЯКОЮ Є РОЛЬ
НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ?
Відповідно ЗУ «Про освіту», що набрав чинності у 2017 році, неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами
та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за
рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або
присудженням часткових освітніх кваліфікацій100. Таким чином держава визначає неформальну освіту, яка сприяє навчанню громадян упродовж усього
життя.
У рамках проєкту «Європейський центр Знань про Молодь» неформальна освіта розуміється як «будь-яка організована поза формальною освітою
освітня діяльність, що доповнює формальну освіту, забезпечує засвоєння тих
вмінь і навичок, що необхідні для соціально та економічно активного громадянина країни. Ця освітня діяльність структурована, має освітні цілі, визначені
часові рамки, інфраструктурну підтримку та проходить усвідомлено. Отримані знання не сертифікуються, хоча це можливо»101.
Неформальна освіта базується на певних принципах, найбільш важливими з яких є: навчатися в дії (learning by doing), вчитися співпраці, навчитися
вчитися. «Навчатися в дії» означає отримувати різні вміння і навички під час
практичної діяльності. «Вчитися співпраці» передбачає отримання та розвиток уявлень про відмінності, які існують між людьми, вміння працювати в групі
та в команді, а також приймати оточуючих такими, які вони є, і співпрацювати
100
Про освіту: Закон Украіни № 2145-VIII від 05.09.2017. URL: https://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/2145-19/page
101
Богдзевич А., Иванова О., Назина А. Тренер – группа – семинар: другой путь образования молодежи. – Берлин: Robert Bosch Stiftung, 2009. – 139 с.
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з ними. «Навчитися вчитися» означає отримувати навички пошуку інформації
та її опрацювання, навички аналізу власного досвіду і виявлення індивідуальних освітніх цілей, а також здатність застосовувати вище сказане в різних
життєвих ситуаціях.
З точки зору адміністрування, неформальна освіта означає заплановану
освітню програму, націлену на покращення навичок і компетенцій і відбувається поза формальними освітніми системами.
Для визначення неформальної освіти також застосовуються критерії:
•

організації навчального простору: неформальна освіта як відповідна система соціальних відносин в процесі навчання, де немає чіткої
ієрархії і збережений рівний статус тих, хто навчає і тих, хто навчається;

•

системи оцінювання: неформальна освіта як процес навчання, в
якому немає єдиних стандартів оцінювання, а оцінка індивідуальних навчальних результатів побудована на рефлексії і зворотному
зв’язку;

•

визначення змісту програми: програма у неформальній освіті формується відповідно до очікувань і можливостей учасників, може переглядатися та змінюватися з точки зору як методу впровадження,
так і змістовного наповнення;

•

форми участі: неформальна освіта є навчальним процесом, участь у
якому є добровільною, але відбувається згідно визначених правил (до
узгодження правил залучаються як організатори, так і учасники);

•

методів і підходів: неформальна освіта є навчанням через експериментування і моделювання з дотриманням принципу «навчання на
практиці»;

•

співвідношення процесу і результату: процес навчання є важливим,
в неформальній освіті ціниться атмосфера, навчальний простір
і взаємозв’язки, які вибудовуються між учасниками, тому цим не
варто жертвувати заради запланованого результату;

•

способу пізнання: неформальна освіта більшою мірою базується на
процесах інтуїтивного, емоційного, інстинктивного, митецького та
підсвідомого пізнання дійсності;

•

професійності: неформальну освіту організовують спеціально підготовлені фахівці (тренери, аніматори, фасилітатори), які організовують навчальний процес, але не обов’язково повинні підтверджувати свою кваліфікацію зовнішнім сертифікатом102.

102
Молодіжна політика в об’єднаних територіальних громадах. – Київ, 2018. – 76 с. URL:
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/ManualYW-1.pdf
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Дієвим прикладом впровадження неформальної освіти у підготовку фахівців молодіжної роботи є Програма «Молодіжний працівник», метою реалізації якої є формування регіональної молодіжної політики та створення умов
для всебічної самореалізації молоді в різних сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та прав молоді. Програма «Молодіжний
працівник» – це система неформальної освіти в молодіжній сфері, яка реалізується у співпраці державного та громадського секторів. Підготовка фахівців здійснюється у формі тренінгів.
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ХТО ТАКІ
ВОЛОНТЕРИ?
Волонтерство – добровільна безоплатна суспільно корисна діяльність,
що здійснюється окремими людьми чи організаціями задля розв’язання чи
пом’якшення соціальної проблеми. В основі волонтерської діяльності лежать
принципи гуманності, рівності, добровільності та безоплатності.
У світовій практиці найголовнішою ознакою волонтерства є те, що волонтер частину свого особистого часу, сил, енергії, знань, досвіду добровільно (без примусу та вказівок «згори») витрачає на здійснення діяльності, яка
є корисною людям і суспільству загалом. Таким чином, передбачається три
ключові характеристики волонтерства: неприбутковість, добровільність і суспільна користь.
Визначається чотири типи волонтерської діяльності:
• взаємодопомога та самодопомога;
• філантропія та послуги іншим людям;
• участь або громадянський обов’язок;
• рекламно-пропагандистська діяльність або проведення кампаній.
Основними законодавчими актами, що регулюють діяльність волонтерського руху в Україні є Закони України «Про волонтерську діяльність»103, «Про
громадські об’єднання»104 та «Про благодійну діяльність та благодійні організації»105.
103
Про волонтерську діяльність: Закон України від 19.04.2011 № 3236-VI. URL: https://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
104
Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/page
105
Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012
№ 5073-VI. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
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В Україні волонтерство завжди було досить популярним серед молоді та
населення в цілому, добровільну допомогу різним категоріям осіб надавали
до 15% населення106. До 2013 року волонтерська діяльність мала переважно
соціальне спрямування: допомога людям похилого віку, інвалідам, дітям тощо
(72%); благоустрій дворів, вулиць, посадка квітів або дерев, прибирання сміття (50%); допомога бездомним тваринам (26%); участь у благодійних концертах, виставках та спектаклях (23%)107.
У 2014 році найбільш поширеною формою волонтерської діяльності стала допомога українським військовим та пораненим (70%), додалися такі напрями волонтерської діяльності як допомога учасникам Майдану (25%), допомога переселенцям з Криму та із зони бойових дій (23%)108.
В Україні формується феномен «мережевого волонтерства», коли до волонтерської мережі вступають родичі, друзі, знайомі знайомих. Мережева
волонтерська співпраця – це процес встановлення та підтримки контактів
з певними особами та волонтерськими фондами, рухами, організаціями, які
мають спільні цілі та погоджуються працювати разом задля їх досягнення109.
Підтверджують формування волонтерської мережі результати опитування молоді110. Так, на запитання «Хто «залучив» Вас до волонтерської діяльності?» половина молоді (54%), які були волонтерами, вказали, що це була
їхня власна ініціатива, а решта – визнали що отримали пропозицію від друзів
(30%), колег по роботі (18%), через інтернет-зв’язки (12%), родичів (9%), членів громадської організації (8%).
Волонтерські мережі є добровільними, їх діяльність підтримується завдяки участі всіх її членів. Мережі – це сучасний потенціал формування волонтерської діяльності, вони є новим суб’єктом розвитку глобально-мережевого
громадянського суспільства111.

106
Молодіжне лідерство і волонтерство в Україні. URL: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=73474&print=Y
107
Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки.
Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні
(за підсумками 2014 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: Жданов І. О.,
гол. ред. колег., Бєляєва І. І., Митрофанський С.В. та ін.]. – К., 2015. – 200 с.
108
Там само.
109
Сидоренко С.В. Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського
суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій. Гуманітарний вісник ЗДІА.
2015. № 60. С. 167–174. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/gvzdia_61_167_174.pdf
110
Молодь України – 2015. Результати соціологічного дослідження. – Київ: GFK Ukraine,
2016. – 88 с.
111
Сидоренко С.В. Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського
суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій. Гуманітарний вісник ЗДІА.
2015. № 60. С. 167–174. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/gvzdia_61_167_174.pdf
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ХТО ТАКІ
МОЛОДІЖНІ ПРАЦІВНИКИ?
Координацію молодіжної роботи та активне залучення молоді до суспільно активної діяльності забезпечують молодіжні працівники.
Молодіжний працівник – це спеціаліст, який працює з молоддю та організовує молодіжну роботу в громаді та має відповідний рівень професійної
підготовки. Метою діяльності молодіжного працівника є формування молодіжної політики та створення умов для всебічної самореалізації молоді в різних сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та
прав молоді.
В Україні молодіжний працівник не є професією. За цією спеціальністю
не навчать у закладах професійної (професійно-технічної) або вищої освіти.
На підготовку спеціалістів до роботи з молоддю спрямована Програма
“Молодіжний працівник”, яка є складовою Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016–2020 роки112.
Основні завдання реалізації Програми:
•

система підготовки молодіжних працівників (представників державних установ ти громадських організацій, які працюють з молоддю)
засобами неформальної освіти;

•

обмін досвідом щодо реалізації молодіжної політики на місцевому
рівні за активної участі молоді;

112
Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на
2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова
Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148. URL: https://zakon2.rada.gov.ua
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•

активізація участі молоді у формуванні молодіжної політики та
участі у житті громади.

Реалізація Програми здійснюється шляхом організації і проведення тренінгів базового, спеціалізованого рівнів, тренінгів для тренерів, конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні, Всеукраїнського форуму молодіжних працівників і працівниць, молодіжних обмінів.
Оскільки до участі у навчанні залучаються представники державного та
громадського сектору, таке поєднання формує командний, міжсекторальний
підхід у організації молодіжної роботи на регіональному рівні. За час реалізації Програми (починаючи з 2014 року) навчання пройшли більше 2800 молодіжних працівників та працівниць з усіх регіонів України, зокрема упродовж
2019 року підготовку пройшли 1055 фахівців.
Молодіжні працівники працюють в різних типах організацій і в різних
установах. Це можуть бути як і спеціалізовані заклади для молоді (молодіжні
центри, інтернатні установи, табори тощо), так і неспеціалізовані заклади (заклади освіти, кафе, на вулицях, у відділеннях лікарень тощо).
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ЧИ Є ОФІЦІЙНО
ВИЗНАННОЮ ПРОФЕСІЯ
«МОЛОДІЖНИЙ ПРАЦІВНИК»?
Молодіжна робота у європейських країнах здійснюється великою кількістю різних установ і організацій, а також багатьма різними людьми, індивідуально і в командах. Вона є дуже різноманітною, і має багато різних форм.
Деякі країни мають давні традиції професійної молодіжної роботи (кваліфіковані кадри, що працюють з молодими людьми за допомогою місцевих і
національних програм, що фінансуються державою). Інші країни мають давно
створені структури волонтерської молодіжної роботи (заходи, що проводяться громадськими організаціями). Інші країни, знову ж таки, визначили молодіжну роботу як частину діяльності із забезпечення соціального захисту населення, у якості практики, що є частиною послуг служб зайнятості, соціальної
інтеграції та соціальної допомоги. У деяких країнах молодіжна робота реалізується без офіційного визнання професії «молодіжний працівник», а люди,
що її роблять, є лідерами на громадських засадах.
В Україні офіційно визнаної професії «молодіжний працівник» не існує.
Разом з тим, молодіжною роботою в Україні займаються представники організацій різної форми власності, різного рівня підпорядкування. Часто ця робота здійснювалась і здійснюється паралельно громадськими активістами та
державними службовцями, які між собою не співпрацюють.
У 2012–2013 роках, на запит Міністерства молоді та спорту України, експертами Ради Європи був проведений огляд молодіжної політики в Україні,
який містив рекомендацію щодо розвитку молодіжної роботи та підготовки
молодіжних працівників:

65

Рекомендація 23. Сприяння освіті в рамках молодіжної роботи113:
•

Необхідно визнати, що позакласна діяльність сприяє навчанню,
коли під час її організації застосовується методологія неформальної освіти.

•

Необхідно посилювати залучення молоді до соціальної діяльності.
Це означає не лише відвідування, а й активну роль у підготовці,
плануванні, виконанні та оцінці діяльності. Дорослі фасилітатори
мають володіти навичками і методами для того, щоб розділити свої
повноваження з молоддю та забезпечити її активну участь.

•

У молодих людей, які активно працюють у молодіжних центрах і
клубах волонтерами, необхідно розвивати лідерські навички для
того, щоб з часом вони могли виконувати власні ініціативи.

•

Необхідно розвивати навички ведення молодіжної роботи, що вимагає проведення навчання для молодіжних працівників та визнання цього навчання через відповідні механізми.

113
Молодіжна політика в Україні. Висновки Команди міжнародних оглядачів Ради Європи. Ева Кжаклевська, Говард Вільямсон. Видавництво Ради Європи, F-67075 Strasbourg
Cedex. URL: http://book.coe.int
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ДЕ МОЖНА
НАВЧИТИСЯ
МОЛОДІЖНІЙ РОБОТІ?
В Україні на національному рівні діє навчальна програма заснована на
принципах неформальної освіти. Програма «Молодіжний працівник»114 започаткована у 2014 році Міністерством молоді і спорту України, Державним
інститутом сімейної і молодіжної політики та Програмою розвитку ООН. Навчальна програма «Молодіжний працівник» є одним з інструментів суспільного
і політичного визнання молодіжної роботи в Україні.
Ідея створення Програми полягала в тому, щоб через навчальні короткострокові тренінги для представників державного та громадського секторів,
по-перше, об’єднати людей, які працюють з молоддю та познайомити між собою, по-друге, надати їм певні необхідні знання для роботи в молодіжній сфері і таким чином уніфікувати підходи до молодіжної роботи в Україні. Вперше фахівців, які працюють з молоддю, почали виділяти в окрему професійну
групу. Молодіжна робота почала виокремлюватися як окремий професійний
напрям, що потребує спеціально підготовлених фахівців.
Наразі партнерами програми на місцевому рівні є управління/відділи, задіяні в роботі з молоддю, та громадські організації, благодійні фонди, молодіжні центри.
За період реалізації програми, навчання пройшли більше 2800 представників з усіх регіонів України. Основна цільова аудиторія: лідери та активісти
громадських і благодійних організацій, які працюють з молоддю; державні
службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на місцевому та

114

Навчальна програма «Молодіжний працівник». URL: https://youth-worker.org.ua
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регіональному рівні; працівники інших організацій, залучених до роботи з молоддю незалежно від форми власності. Близько 30% випускників – це представники професій прямо не пов’язаних з молодіжним сектором (представники бібліотечної галузі, журналісти, представники приватного сектору, вчителі
тощо). Це засвідчує значний потенційний ресурс для посилення посилення
молодіжної роботи.
Таким чином, Програма посилює кадрове забезпечення молодіжної сфери, залучаючи до взаємодії представників інших галузей і секторів. Формат
програми базується на принципах неформальної освіти, що робить її доступною для широкого кола представників суміжних галузей. Щоб пройти навчання за Програмою, не потрібно мати спеціальну освіту, рекомендаційні листи
від керівництва, бути представником певних організацій тощо. Єдина умова
до участі: досвід та бажання працювати з молоддю. Крім того, участь у Програмі є безкоштовною, як для учасника, так і для організації, яку він представляє.
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ЯКИМИ Є
ПРОФЕСІЙНІ
КОМПЕТЕНЦІЇ
МОЛОДІЖНОГО
ПРАЦІВНИКА?
На загальноєвропейському рівні стандартом професійних компетенцій
фахівців, які працюють з молоддю, є Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи. Портфоліо створено за ініціативи Ради Європи в партнерстві з Європейською Комісією та Європейським молодіжним форумом.
Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи є інструментом, що допомагає тим, хто здійснює молодіжну роботу, – молодіжним працівникам та молодіжним лідерам, а також менеджерам й адміністраторам у молодіжній сфері,
аналізувати та розвивати власні компетенції в молодіжній роботі і компетенції
людей, з якими вони працюють.

Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи
в електронному режимі можна переглянути
за посиланням:

Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи опрацьоване на європейському рівні, але воно включає весь цикл самооцінювання і навчання фахівців, які
здійснюють молодіжну роботу, і буде корисним для молодіжних працівників і
молодіжних лідерів різних рівнів – від місцевого до міжнародного.
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ЯКІ КОМПЕТЕНЦІЇ
НАБУВАЮТЬ
УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ
«МОЛОДІЖНИЙ ПРАЦІВНИК»?
Реалізація Програми здійснюється шляхом організації та проведення
тренінгів і впроваджується на трьох рівнях: базовий рівень, спеціалізований
рівень, рівень підготовки тренерів. На кожному із рівнів учасники набувають
ряд компетенцій, необхідних для організації і реалізації молодіжної роботи на
регіональному та місцевому рівнях.
На Базовому тренінгу можна отримати стимул для розвитку компетенцій молодіжного працівника/ці та визначити свій власний шлях розвитку. Саме тут учасники/ці дізнаються, що таке молодіжна політика, як вона
впроваджується в Україні, який зміст молодіжної роботи, чим вона особлива,
чому важливо робити акцент на участі і залученості молоді, що означає бути
молодіжним працівником в громаді, та як розвинути власні компетенції в молодіжній роботі.
Учасники, які хочуть отримати додаткові компетенції з певної теми, можуть взяти участь у спеціалізованих тренінгах:
•

70

Курс «Громадянська освіта для молодіжних працівників». Це довготермінове навчання, яке складається з трьох триденних модулів і
домашніх завдань. Очікується, що після такого навчання молодіжний працівник/ця зможе допомогти молоді стати і бути активними
громадянами, розуміти права людини і власну ідентичність, цікавитися суспільними процесами, критично їх оцінювати, а також самими бути рушієм цих процесів.

•

Курс «Залучення та координація волонтерів» (розроблений спільно з Волонтерами ООН). Тренінг для молодіжних працівників, що
мають досвід координації волонтерів та участі у волонтерських проєктах, поділяють цінності взаємодопомоги і прагнуть надалі проводити навчання з координації волонтерів за наданою методикою в
своїх організаціях.

•

Курс «Інклюзивність в молодіжних центрах» (розроблений спільно
з Громадською спілкою «Асоціація молодіжних центрів»). Тренінг
покликаний сформувати у молодіжних працівників/ць розуміння
інклюзивності в молодіжній роботі та опанувати практичними компетенціями з впровадження інклюзивних підходів у молодіжних центрах. Інклюзивність у даній програмі розуміється як спроможність
конкретного молодіжного центру/простору враховувати інтереси і
потреби усіх груп молоді, які можуть бути потенційними відвідувачами/клієнтами центру.

•

Поширення моделі Молодіжних Банків Ініціатив через програму
«Молодіжний працівник» (спільно з ІСАР «Єднання»). Навчальний
компонент спрямований на пілотування моделі молодіжної роботи
«Молодіжний банк ініціатив» на базі організацій громадянського
суспільства у співпраці з випускниками/цями тренінгів за програмою «Молодіжний працівник».

•

Семінар «Молодіжна політика в ОТГ» (спільно з ПРООН). Одноденний інформаційний захід для представників/ць новоутворених
ОТГ, залучених до молодіжної політики. Передбачає спільну участь
працівників бюджетної сфери (школи, будинки культури, бібліотеки,
дитячо-юнацькі спортивні школи, будинки дитячої творчості, клуби
за інтересами тощо), представників органів влади і місцевого самоврядування, а також молоді та представників громадського сектору
(громадські організації, волонтерські рухи, просто активні громадяни). Спільне навчання сприяє встановленню довіри і налагодженню
співпраці щодо розробки та реалізації молодіжної політики в об’єднаній громаді.

Молодіжні працівники/ці, які мають досвід тренерської та молодіжної роботи, пройшли базовий і спеціалізований рівні Програми, проходять тренінг
для тренерів, спрямований на підготовку молодіжних працівників до проведення навчання за програмою «Молодіжний працівник» у регіонах України.
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ЯКІ Є ФОРМИ
ОБМІНУ ДОСВІДОМ
МОЛОДІЖНОЇ
РОБОТИ В УКРАЇНІ?
Окремим напрямом Програми «Молодіжний працівник» є обмін досвідом молодіжної роботи, презентація кращих практик молодіжної роботи,
що впроваджуються в Україні.
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•

Щорічний конкурс кращих практик молодіжної роботи в Україні.
Головною ідеєю конкурсу є відзначення і поширення кращих практик молодіжної роботи в Україні. Усі бажаючі мають можливість
розповісти свою історію успіху молодіжної роботи з національного, регіонального або місцевого рівнів. Переможці конкурсу отримують відзнаки і призи від партнерів. Практики-фіналісти входять
до друкованого та електронного видання каталогу кращих практик
молодіжної роботи в Україні, який широко розповсюджується серед
зацікавлених сторін.

•

Щорічний Форум молодіжний працівників та працівниць. Форум
є своєрідною платформою для мережування, обміну кращими
практиками, розробки спільних проєктів і стратегічних напрямів
розвитку молодіжної роботи. Традиційно учасниками форуму є молодіжні працівники/ці, дослідники молодіжного середовища та посадовці, відповідальні за молодіжну політику на місцевому та регіональному рівні.

•

Неформальні об’єднання молодіжних працівників. Молодіжні працівники створюють окреми групи у соціальних мережах (наприклад,
“Молодіжний працівник – Youth Worker Ukraine” у Facebook), групи
в Viber та в інших соціальних мережах і на онлайн-ресурсах. Крім
того, діє сайт «Молодіжний працівник» (http://youth-worker.org.ua/).

ЧИ Є НАВЧАННЯ
МОЛОДІЖНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
В ІНШИХ КРАЇНАХ?
У рамках молодіжного партнерства між Європейським союзом та Радою
Європи у 2017 році було реалізовано дослідницький проєкт з картографування освіти та кар’єри для молодіжних працівників Європи115. Картографування
зібрало дані з більш ніж з 40 країн і регіонів щодо питань освіти та кар’єри для
молодіжних працівників через мережу кореспондентів Європейського центру
знань з молодіжної політики (EKCYP) та інших зацікавлених сторін.
Дослідження було розглянуто представниками держав-членів Європейського наглядового комітету для молоді (CDEJ) у 2018 році. Результати цього
дослідження були додатково проаналізовані за допомогою об’єктів практичної архітектури116, які допомагають зацікавленим особам молодіжного сектора зрозуміти різноманітність архітектур у всій Європі, в яких країнах є більше
можливостей для освіти та кар’єри для молодіжних працівників.
У сфері молодіжної роботи представлено широкий спектр освітніх курсів
і програм післядипломної освіти. Деякі з цих курсів відносяться конкретно до
молодіжної роботи, у той час як інші відносяться до пов’язаних сфер, таких
як соціальна робота. Шість країн, які брали участь у дослідженні – Естонія,
Фінляндія, Ірландія, Мальта, Російська Федерація і Великобританія (Англія й
Уельс) – мають курси підвищення кваліфікації для роботи з молоддю. Оди115
Картування освіти та кар’єри молодіжних працівників в Європі. URL: https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10886476/YWEdu+Mapping+Report-DLJR9WJF.pdf/52339377-15562f15-f65b-b15df0aa497c
116
Зустріч експертної групи з вивчення навчальних та кар’єрних шляхів для молодіжних
працівників. URL: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/expert-group-meeting-on-researching-educational-and-career-paths-for-youth-workers
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надцять країн – Болгарія, фламандська громада Бельгії, Франція, Німеччина,
Греція, Ісландія, Латвія, Люксембург, Мальта, Нідерланди і Румунія – пропонують курси в суміжних сферах, які є дотичними до молодіжної сфери і забезпечують підготовку фахівців до молодіжної роботи.
У Російській Федерації існує 42 університети, які забезпечують курси підвищення кваліфікації за університетською програмою «Організація молодіжної роботи», яка була створена в 2003 році Міністерством освіти і науки РФ
як експериментальна міждисциплінарна спеціальність. Програма спрямована
на підготовку компетентних фахівців в молодіжній роботі для молодіжних організацій, а також для державних і громадських органів.
Великобританія, Ірландія і Мальта поділяють загальний підхід, який в
основному орієнтований на молодь і роботу в громаді. Великобританія (Англія й Уельс) має 36 університетів і закладів вищої освіти та установ в Англії і
Уельсі, які впроваджують 57 дипломованих і магістерських курсів. Більшість
цих курсів знаходяться на початковій стадії підготовки та зосереджуються на
роботі і розвитку молоді в громаді. В Ірландії три університети і чотири технологічних інститути забезпечують молодь і громаду, молодіжну роботу курсами початкового ступеня, у той час як в одному університеті є аспірантура
на рівні магістра. Мальта забезпечує як початковий рівень, так і магістерську
програму, а також курс в молодіжному міністерстві, який дає право отримати
диплом молодіжного працівника.
В Естонії навчання молодіжній роботі здійснюється в двох університетах:
два курси бакалаврату, які спрямовані саме на молодіжну роботу і управління дозвіллям, та курс магістратури з фокусом на управління молодіжною
роботою.
У Фінляндії проводиться підготовка за вісьма курсами громадянської
освіти та молодіжної роботи, а також приділяється особлива увага дослідженням і соціальній рівності. Розмивання меж між молодіжною роботою та іншими сферами роботи з молоддю ускладнює процес ідентифікації формальних
і неформальних освітніх курсів для молодіжних працівників. Робота молодіжних працівників та інших людей, що працюють з молоддю, є спільною і повторюваною роботою у молодіжній сфері.
У Німеччині існує ряд курсів підвищення кваліфікації з соціальної роботи
з акцентом на «молодіжну роботу», «роботу з дітьми/молоддю» і «теорію та
практику соціальної роботи з молоддю». У Німеччині, Австрії, Нідерландах
підготовка до роботи з молоддю здійснюється у рамках курсів соціальної педагогіки та соціальної роботи.
Фламандська громада Бельгії проводить курси «соціальна культурна робота» і «соціальна робота і соціальна педагогіка».
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У Франції п’ять університетів викладають ліцензований професійний
курс «Соціальна та соціальна культура», що відповідає професії соціальної,
соціально-просвітницької та соціокультурної анімації117.
Результати дослідження у 41 країні Європи свідчать, що в усіх країнах є
державна структура, відповідальна за молодіжну політику та її впровадження; 34 країни мають певну форму законодавчої чи стратегічної політики для
молоді на національному та регіональному рівнях. Підвищення кваліфікації в
молодіжній роботі або суміжних сферах реалізується у 17 країнах; у 39 країнах забезпечується певний рівень неформальної освіти та підготовки молодіжних працівників.
Асоціації молодіжних працівників існують у 15 країнах, більшість забезпечують навчання молодіжних працівників. 13 країн мають статистичні дані
щодо кількості молодіжних працівників, зайнятих у державному і громадському секторах118.
Першою Європейською конвенцією про молодіжну роботу (2010 р.)119
визнано різноманітність у підготовці молодіжних працівників: «не може бути
необхідності створення однорідної системи підготовки молодіжних працівників». Проте вона підкреслює, що робота з молоддю вимагає загальних основ,
таких як опис компетентностей. Важливість підготовки і навчання молодіжних
працівників визнана умовою якісної молодіжної роботи. Підготовка молодіжних працівників повинна бути як гнучкою, так і прихильною до основних гуманістичних цінностей.
Друга Європейська конвенція з молодіжної роботи (2015 р.)120 підкреслює роль навчання молодіжній роботі. Навчання, що поєднує теорію і практику: «Програми навчання повинні продемонструвати відповідні механізми для
забезпечення розвитку рефлексивної практики». Це має забезпечувати чутливість до змін у житті молоді. Також підкреслено необхідність і важливість
міжгалузевої освіти і підготовки.
Оскільки молодіжна робота постійно динамічно змінюється, молодіжним
працівникам важливо підвищувати рівень професійної компетентності упродовж усього життя.

117
Звітність про картування. URL: https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10886476/
YWEdu+Mapping+Report-DLJR9WJF.pdf/52339377-1556-2f15-f65b-b15df0aa497c
118
Presentation – Mapping Educational Paths of Youth Workers, May 2018. URL: https://pjpeu.coe.int/documents/42128013/47262526/YWEdu+Mapping+Report-DLJR9WJF.pdf/523393771556-2f15-f65b-b15df0aa497c
119
Declaration of the 1st European Youth Work Convention. URL: https://pjp- eu.coe.int/documents/1017981/1663184/declaration_1st_european_youthwork_convention.pdf/877e42b 1-b91649c0-bc58-6ca6c2d61fb7. 11.1.2018
120
Declaration of the 2nd European Youth Work Convention. Making the world of difference.
URL: https://pjpeu.coe.int/documents/1017981/8529155/The+2nd+European+Youth+Work+Declaration_FINAL.pdf/cc602b 1d-6efc-46d9-80ec-5ca57c35eb85. 11.1.2018
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ПІДСУМОВУЮЧИ
Молодіжна робота в Україні не визначена і не регулюється жодним офіційним документом на державному рівні. Проте, ця сфера соціальної роботи
дуже динамічно розвивається та розширює межі своєї діяльності. Окрім того,
молодіжна робота, як складова молодіжної політики, спрямована на категорію
населення, яка постійно змінюється і має великий потенціал до змін. Також
постійні структурні зміни, що відбуваються в країні в останні роки, формують
суттєві відмінності у життєвих орієнтирах і цінностях представників молоді порівняно з іншими категоріями населення.
Постійний розвиток і зміни в настроях та потребах молоді, збільшення
часу на становлення та самовизначення молодих людей в умовах постійних
реформ і децентралізації влади вимагає забезпечення умов розвитку особистісного потенціалу молоді та залучення молодих людей до участі у суспільному житті. Це потребує впровадження дієвої системи молодіжної роботи,
побудованої за принципом «для молоді і спільно з молоддю».
Молодіжна робота є сферою, дотичною до формальної освіти та впливу найближчого оточення молодої людини (сім’ї, друзів, однолітків, громади),
що забезпечує можливості особистого, соціального та освітнього розвитку,
необхідні для успішного сприяння переходу молоді до дорослого життя. Використання різних методів, форм і практик молодіжної роботи сприяє залученню молоді до суспільного життя, значно посилює позиції молодих людей у
навчанні та розвитку.
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Навчально-методичний посібник для фахівців,
які працюють з молоддю
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