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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціологічне дослідження «Молодь Жидачівської МТГ – 2021» проведено
Державним інститутом сімейної та молодіжної політики спільно з відділом
молодіжної політики та спорту Жидачівської міської ради. Окремі види діяльності
(розробка анкети для опитування, перенос анкети в Google-форму, обробка
результатів опитування в SPSS, аналіз результатів і підготовка звіту) реалізовані
Інститутом, інші (розповсюдження оголошень про проведення опитування,
проведення інтерв’ю, залучення молоді до онлайн-опитування) – фахівцями
відділу молодіжної політики та спорту Жидачівської міської ради та волонтерами.
Онлайн-опитування проводилося з 29 березня по 17 квітня 2021 року.
Мета дослідження – вивчення проблем і потреб молоді Жидачівської міської
територіальної громади (далі – ЖМТГ).
У рамках дослідження реалізовані такі завдання:
• виявлено особисті проблеми молоді та проблеми жителів ЖМТГ;
• визначено можливості та уподобання молоді щодо проведення
змістовного дозвілля;
• визначено потребу молоді ЖМТГ в молодіжному центрі або просторі
та його основні напрями роботи;
• досліджено культурні уподобання молоді та рівень готовності
долучитися до змін в ЖМТГ.
Етапи проведення онлайн-опитування. Дане онлайн-опитування
складалося з трьох етапів, а саме:
І. Підготовчий етап. На цьому етапі було узгоджено мету і завдання
дослідження, етапи проведення і методи опитування. Виходячи з завдань
дослідження, підготовлено анкету для опитування молоді віком 14–24 роки.
Враховуючи, що в сільській місцевості доступ до інтернету може бути
складним, було заплановано декілька методів опитування молоді:
• по-перше, самозаповнення Google-форми анкети;
• по-друге, самозаповнення анкети в аудиторіях закладів загальної
середньої освіти, яке мали б проводили волонтери Жидачівської
міської територіальної громади за допомогою роздрукованих анкет;
• по-третє, інтерв’ювання молоді волонтерами (на вулицях, біля
супермаркетів і зупинках).
Дані паперових анкет були перенесені волонтерами до Google-форми анкети.
ІІ. Основний етап – проведення опитування. На цьому етапі дослідження
визначено шляхи розповсюдження інформації про дослідження з посиланням на
Google-форми анкети, а саме:
• на сторінках в соціальних мережах, зокрема, на сторінках «Фейсбук»:
Жидачівської міської територіальної громади і Жидачівської міської
ради, місто Жидачів, Жидачів FM тощо;
• через заклади освіти (школи, заклади професійно-технічної освіти
тощо);
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• на інформаційних сайтах (наприклад, сайт Жидачівської міської
територіальної громади і Жидачівської міської ради);
• афіші із QR-кодом (посилання на Google-форми анкети) на дошках
оголошень по всій території громади в місцях безпосереднього
скупчення молоді (заклади позашкільної освіти, зупинки транспорту,
кафе тощо).
Під час опитування виникли такі проблеми:
1) через карантин не вдалося провести офлайн опитування молоді у
закладах освіти (школах, професійно-технічних закладах);
2) виявлена слабка активність молоді щодо участі в опитуванні, що
скоріше за все було пов’язано з технічною помилкою на посилання Google-форми
анкети, яку було розміщено на сторінці фейсбук Жидачівської міської ради;
3) онлайн-опитування не завжди гарантує достовірність отриманих даних і
відповідність цільовій аудиторії. Іноді респонденти вказують вік, стать або місце
проживання, яке не відповідає дійсності (наприклад, вік деяких респондентів
може бути більшим, ніж 24 роки; респонденти можуть бути не місцевими
жителями, тобто не проживати на території громади, де проводиться опитування).
ІІІ. Кінцевий етап. Отримані відповіді респондентів були перенесені в
програму SPSS Statistics, за допомогою якої здійснено обробку масиву анкет і
математичну обробку даних. За результатами обробки даних було побудовано
лінійних розподіли відповідей респондентів для аналізу та підготовки звіту за
результатами опитування молоді.

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИТАНИХ
В опитуванні взяли участь 60 респондентів віком від 13 до 34 років (табл. 1).
Найбільше долучились до опитування особи віком 13–18 років (81,7% або 49 осіб
з 60). Переважна більшість опитаних – жінки (70,0%) (табл. 2).
Таблиця 1. ВІК РЕСПОНДЕНТІВ

13-18 років
20-24 роки
25-34 роки
Загалом

Кількість респондентів
49
8
3
60

%
81,7
13,3
5,0
100,0
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Таблиця 2. СТАТЬ РЕСПОНДЕНТІВ
Чоловіча
Жіноча
Загалом

Кількість респондентів
18
42
60

%
30,0
70,0
100,0

Половина опитаних мали повну загальну середню освіту (50,0% або 30 осіб з
60), а третина – неповну (26,7% або 16 осіб з 60). Незначна частка респондентів
мали професійну, базову вищу та вищу освіту (табл. 3).
Таблиця 3. ОСВІТА РЕСПОНДЕНТІВ

Неповна середня освіта (повних або неповних 9 класів)
Повна загальна середня освіта (11 класів)
Професійна (професійно-технічна) освіта
Базова вища освіта (технікум, ЗВО І-ІІ рівнів акредитації)
Повна вища освіта (ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації)
Загалом

Кількість
респондентів
16
30
5
4
5
60

%
26,7
50,0
8,3
6,7
8,3
100,0

Переважно в опитуванні взяли участь жителі міста Жидачів (83,2% або 50
осіб з 60). Від однієї до трьох осіб були представниками сіл та селищ
Жидачівської міської територіальної громади (табл. 4).
Таблиця 4. НАЗВА НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ, ДЕ ПРОЖИВАЄТЕ РЕСПОНДЕНТ
м. Жидачів
с. Волиця-Гніздичівська
с. Іванівці
с. Млиниська
с. Заболотівці
с. Тейсарів
с. Туради
с. Вільхівці
Загалом

Кількість респондентів
50
1
1
1
3
1
2
1
60

%
83,2
1,7
1,7
1,7
5,0
1,7
3,3
1,7
100,0
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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МТГ
Найбільше занепокоєння серед особистих проблем у респондентів викликає
відсутність в ЖМТГ можливостей для саморозвитку та самореалізації. Про це
зазначила понад половина опитаних (55% або 33 особи з 60).
Друге місце в умовному рейтингу особистісних проблем молоді
Жидачівської МТГ посідає проблема вибору майбутньої професії, про що
зазначили 40,0% респондентів (або 24 осіб з 60). Третє – проблема відсутності
вільного часу (38,3% або 24 особи з 60).
Кожен третій респондент переймався підготовкою до здачі іспитів (зокрема,
ДПА/ЗНО) (35,0% або 21 особа з 60), відсутністю грошей та психічним здоров’ям
через поганий настрій, пригніченість (по 33,3% або 21 та 20 осіб з 60) (табл. 5).
Таблиця 5. ПЕРЕЛІК ОСОБИСТИХ ПРОБЛЕМ, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ
ТУРБУЮТЬ МОЛОДЬ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МТГ

Відсутність можливості самореалізації, саморозвитку
Проблема вибору майбутньої професії (профорієнтація)
Відсутність вільного часу
Підготовка до екзаменів (ДПА/ЗНО)
Відсутність грошей
Психічне здоров’я (поганий настрій, пригніченість, депресія)
Здоров’я (своє і близьких)
Проблеми нерозуміння старшим поколінням (батьками,
родичами)
Інтернет і комп’ютерна залежність
Обов’язкова служба в армії (відсутність вільного вибору
служити в армії чи ні)
Відсутність друзів, проблеми у спілкуванні
Жорсткий батьківський контроль
Наявність шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю,
наркотиків)
Інше

Кількість
відповідей
33
24
23
21
20
20
10
10

%
55,0
40,0
38,3
35,0
33,3
33,3
16,7
16,7

9
6

15,0
3,2

5
4
1

2,7
2,1
1,7

1

1,7

Примітка: сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли вибрати декілька варіантів
відповідей.

Що стосується загальних проблем, які існують в молодіжному середовищі
Жидачівської МТГ, то понад половина опитаних (58,3% або 35 осіб з 60) однією
з головних проблем назвали поширення серед молоді шкідливих звичок, зокрема
вживання алкоголю та наркотичних речовин.
Для кожного другого, з числа опитаних, проблемою було відсутність місць
для проведення змістовного дозвілля (51,7% або 31 особа з 60) та безробіття
(50,0% або 30 осіб з 60), а також байдужість/пасивність молоді (48,3% або 29
осіб з 60) і низька заробітна плата (46,7% або 28 осіб з 60).
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Кожен третій опитаний вважав загальною проблемою для ЖМТГ
безвідповідальне ставлення молоді до власного життя (36,7% або 22 особи з 60) і
відсутність взаєморозуміння у родинах (25,0% або 15 осіб з 60) (табл. 6).
Таблиця 6. ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ ЖИДАЧІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Шкідливі звички серед молоді (алкоголізм, вживання
наркотичних речовин)
Відсутність місць для проведення змістовного дозвілля (клуб,
гуртки, кінотеатр тощо)
Безробіття (відсутність роботи)
Байдужість, пасивність молоді
Низька заробітна плата
Відсутність у молоді навичок відповідального ставлення до
власного життя (безвідповідальність)
Проблеми у родинах (відсутність спілкування, взаєморозуміння)
Відсутність місць для занять спортом (спортивні майданчики,
стадіон, спортзал тощо)
Відсутність можливості отримати гідну освіту
Відсутність або поганий інтернет зв’язок
Вимушена міграція
Насильство, агресія
Транспортні проблеми (відсутність або неналежний стан
громадського/приміського транспорту)
Високий рівень злочинності серед молоді
Відсутність житла

Кількість
відповідей
35

%
58,3

31

51,7

30
29
28
22

50,0
48,3
46,7
36,7

15
14

25,0
23,3

12
12
11
9
6

20,0
20,0
18,3
15,0
10,0

5
4

8,3
6,7

Примітка: сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли вибрати декілька варіантів
відповідей.

ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МТГ
У вільний час молодь Жидачівської МТГ найчастіше надавала перевагу
зустрічам з друзями для спілкування (88,3% або 53 особи) та улюбленим
заняттям, хобі (53,3% або 32 особи). Кожен другий з опитаних свій вільний час
витрачав на заняття спортом і фізичну активність (46,7% або 28 осіб) та
перегляд фільмів і відео (46,7% або 28 осіб).
Кожен четвертий респондент у вільний час подорожував та відвідував інші
міста або регіони (26,7% або 16 осіб), кожен п’ятий – читав книжки (21,7% або
13 осіб).
Найменш популярними видами проведення дозвілля у вихідні або святкові
дні для молоді Жидачівської МТГ є заняття з саморозвитку/самонавчання шляхом
участі у тренінгах, семінарах, вебінарах тощо (16,7% або 10 осіб) та заняття
громадською діяльністю/волонтерством (13,3% або 8 осіб) (табл. 7).
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Таблиця 7. Розподіл відповідей на запитання «ЯКОМУ ВИДУ ВІДПОЧИНКУ ВИ
ЗАЗВИЧАЙ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ У ВИХІДНІ АБО СВЯТКОВІ ДНІ?»

Зустрічі з друзями для спілкування (у парку, на озері/річці,
у кафе)
Проведення часу за улюбленим заняттям (хобі)
Перегляд фільмів, відео
Заняття спортом, фізична активність
Проведення часу в соціальних мережах (тік-ток, інстаграм,
ютуб тощо)
Допомога батькам по господарству
Участь у культурно-мистецьких заходах (концерти,
фестивалі, виставки тощо)
Відвідування інших міст або регіонів з туристичною метою
Читання книжок
Саморозвиток/самонавчання (участь у тренінгах, семінарах,
вебінарах тощо)
Заняття громадською діяльністю/волонтерство

Кількість
відповідей
53

%
88,3

32
28
28
23

53,3
46,7
46,7
38,3

20
18

33,3
30,0

16
13
10

26,7
21,7
16,7

8

13,3

Примітка: сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли вибрати декілька варіантів
відповідей.

За умови створення у Жидачівський МТГ молодіжного центру його готові
відвідати понад половина опитаних (56,7% або 34 особи). Також виявлено, що
значна частка респондентів поки що не визначилися чи будуть відвідувати
молодіжний центр (41,7% або 25 осіб), що є цілком природним зважаючи на
відсутність якоїсь конкретної інформації щодо діяльності такого закладу в
майбутньому. Існує висока вірогідність що з початком інформаційної кампанії,
або власне відкриттям молодіжного центру частка бажаючих його відвідувати
може зрости (табл. 8).
Таблиця 8. Розподіл відповідей на запитання «ЯКБИ У ЖИДАЧІВСЬКІЙ ГРОМАДІ
БУВ СТВОРЕНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР, ЧИ ВІДВІДУВАЛИ Б ВИ ЙОГО?»

Так
Ні
Важко відповісти
Загалом

Кількість
респондентів
34
1
25
60

%
56,7
1,7
41,7
100,0

Лише один респондент серед усіх опитаних не виявив бажання відвідувати
такий заклад, а причина цього – відсутність зацікавленості (1,7% або 1 особа з 60).
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Відкриття молодіжного центру це лише перший крок на етапі його розвитку.
Не менш важливим є змістовне наповнення роботи закладу. Від того наскільки
справдяться очікування молоді буде залежати загалом ефективність його роботи
та рівень залучення молоді.
Молоді, яка взяла участь в опитуванні, було б цікаво відвідувати молодіжний
центр як би в ньому проводились різноманітні заходи, насамперед, культурномасові і мистецькі заходи, такі як: показ фільмів, виставки, фестивалі тощо (таку
думку висловили 73,3% або 44 особи). Кожен другий респондент зазначив, що
заклад має організовувати та проводити спортивні заходи, наприклад, змагання,
турніри, спартакіади тощо (56,7% або 34 особи).
Також молоді було б цікаво відвідувати молодіжний центр, якби він
реалізовував соціальні і волонтерські проекти (46,7% або 28 осіб), заходи з
неформальної освіти (тренінги, семінари, майстер-класи) (41,7% або 25 осіб).
Найменша кількість респондентів вважає, що молодіжний центр буде
цікавим, якщо займатиметься гуртковою роботою (11,7% або 7 осіб) (табл. 9).
Таблиця 9. Розподіл відповідей на запитання «ЩО, НА ВАШУ ДУМКУ, МАЄ РОБИТИ
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР, ЩОБ ВИ ХОТІЛИ ЙОГО ВІДВІДУВАТИ?»
Кількість
%
відповідей
Організовувати і проводити культурно-масові, мистецькі заходи
44
73,3
(показ фільмів, виставки, фестивалі тощо)
Організовувати і проводити спортивні заходи (змагання, турніри,
34
56,7
спартакіади тощо)
Реалізовувати соціальні і волонтерські проекти
28
46,7
Організовувати і проводити заходи з неформальної освіти
25
41,7
(тренінги, семінари, майстер-класи)
Проводити профорієнтаційні заходи та сприяти в
22
36,7
працевлаштуванні
Надавати консультації психолога
22
36,7
Надавати приміщення центру для навчання, проведення заходів
17
28,3
тощо
Займатися просвітницькою діяльністю
16
26,7
Надавати юридичні консультації
14
23,3
Працювати з кризовими категоріями молоді (малозабезпечені,
12
20,0
наркозалежні тощо)
Проводити гурткову роботу
7
11,7
Нічого
1
1,7
Робити вечірки
1
1,7
Примітка: сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли вибрати декілька варіантів
відповідей.

Відповідаючи на відкрите питання з приводу того, чим має займатися
молодіжний центр думки молоді розділилися. Однак вони тісно переплітаються з
варіантами, які були запропоновані вище.
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Більшість респондентів переконані, що, насамперед, молодіжний центр – це
майданчик для проведення різноманітних заходів (28,3% або 17 осіб).
І дуже важливо, щоб була реклама молодіжного центру – інформування усіх
верств населення ЖМТГ про його діяльність.
Насамперед «… має бути реклама, що такий центр є і що він працює. Про це
мають знати усі – від найменшого до найстаршого (найменший буде хотіти туди
попасти, найстарший скаже дітям). …Профіль занять має бути широким надавати центр для проведення різних тренінгів і видів занять, якщо цього немає на
місці, знаходити цікавих інструкторів з тими чи іншими семінарами» (дівчина, 18
років).
«Варто мати дві лінії розвитку: по-перше, це розважальні заходи (для зацікавлення
молоді), а, по-друге, — навчальні семінари (щоб одночасно було цікаво і пізнавати
нові речі)» (дівчина, 17 років).

Майже кожен п’ятий представник молоді говорив про те, що молодіжний
центр має організовувати та проводити спортивні заходи, а також заходи з
популяризації здорового способу життя (23,3% або 14 осіб).
«Проводити спортивні змагання, привчати молодь до здорового способу життя»
(чоловік, 21 рік).

Деякі респонденти вважали важливим такий напрям роботи, як проведення
навчальних і просвітницьких заходів (15,0% або 9 осіб)
«Семінари і тренінги з безпечної поведінки, розвитку важливих соціальних
життєвих навичок (ефективне працевлаштування, управління особистим і
сімейним бюджетом, взаємини з оточуючими та ін.)» (чоловік, 23 роки).

Молодь також пропонує проводити на базі молодіжного центру майстеркласи, тренінги та інші подібні заходи (15,0% або 9 осіб). Крім того, респонденти
пропонують активно залучати до цієї роботи професіоналів:
«Запрошувати людей-професіоналів своєї справи для бесіди з молоддю; проводити
різні активності пов‘язані з розвитком творчості, впевненості, індивідуальності»
(дівчина, 16 років).

Важливий напрям, який виокремили учасники опитування, – це волонтерські
ініціативи. На їхню думку, волонтерство має бути одним із напрямів роботи
молодіжного центру (16,7% або 10 осіб). Деякі представники молоді говорять про
важливість конкретної допомоги тим, хто її найбільше потребує.
Частина опитаних вважає, що молодіжний центр має бути насамперед
вільним простором, який би допомагав згуртувати молодь, розвивати її найкращі
риси та бути комунікаційним майданчиком (13,3% або 8 осіб).
«Робити так, щоб юнацтво об'єднували не алкоголь, куріння чи тому подібне, а
спільні інтереси, ідеї та думки» (дівчина, 16 років).)
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«Згуртувати молодь, вирішувати проблеми та завдання; проводити змістовне
дозвілля з користю для здоров'я та розвитку; надавати психологічну та правову
допомогу» (дівчина).
«… проводити обговорювання з молоддю і приймати рішення спільні для подальшого
розвитку в громаді…» (чоловік, 21 рік).
«Сприяти розвитку свідомості молоді, щоб у майбутньому в Україні були тільки
порядні громадяни» (дівчина, 16 років).

На думку незначної кількості респондентів, молодіжний центр також має
займатися профорієнтаційними заходами, у тому числі, з конкретною допомогою
у пошуку роботи:
«… допомога в знаходженні роботи дітям від 16 до 18 років на вихідні або
канікули…» (хлопець, 16 років).

Окрім того, молодіжний центр має підтримувати молодіжні громадські
організації:
«Розвиток громадських організацій … (для виховання молоді), проведення різних
семінарів, тренінгів чи лекцій щодо обговорення важливих для молоді тем, ....»
(хлопець, 17 років).

Отже, молодь уявляє молодіжний центр як вільний простір, який би
допомагав згуртувати молодь, розвивати її найкращі риси, бути комунікаційним
майданчиком та центром волонтерських ініціатив.

ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ В ЖИДАЧІВСЬКІЙ МТГ
Одним із важливих напрямів роботи з молоддю є соціальна активізація
молоді шляхом проведення заходів різного спрямування: розважальнопізнавальні,
національно-патріотичного
виховання,
спортивні,
освітні,
просвітницькі, профорієнтаційні тощо.
Як свідчать результати опитування, переважній більшості молоді 40,0% (або
24 з 60 осіб) важко відповісти на запитання щодо заходів, які проводились у
Жидачівській МТГ для молоді. Лише 26,7% респондентів (або 16 з 60 осіб)
зазначили, що знають про заходи, які проводились в ЖМТГ для молоді всіх
вікових категорій (14–34 років) (табл. 10).
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Таблиця 10. Розподіл відповідей на запитання «ЧИ ПРОВОДЯТЬСЯ У ВАШІЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ?»
Кількість
%
респондентів
Так, для молоді всіх вікових категорій (14-34 років)
16
26,7
Так, але лише для учнівської молоді віком 14-17 років
14
23,3
Ні
6
10,0
Важко відповісти
24
40,0
Загалом
60
100,0

Лише кожен четвертий опитаний визнав, що завжди відвідував заходи для
молоді (23,3% або 14 з 60 осіб). Більшість респондентів (45,0% або 27 з 60 осіб)
повідомила про те, що інколи відвідувала молодіжні заходи, при цьому кожний
десятий учасник опитування (10,0% або 6 з 60 осіб) взагалі ніколи не відвідував ці
заходи (табл. 11).
Таблиця 11. Розподіл відповідей на запитання «ЧИ ВІДВІДУЄТЕ ВИ ЦІ ЗАХОДИ?»

Так, інколи
Так, завжди
Важко відповісти
Ні, ніколи
Загалом

Кількість
респондентів
27
14
13
6
60

%
45,0
23,3
21,7
10,0
100,0

Були названі такі причини чому респонденти не відвідували ніяких заходів
для молоді у ЖМТГ: «зазвичай, вони не знали, що такі заходи відбуваються»
(33,3% або 2 з 6 осіб); «таких заходів немає» (33,3% або 2 з 6 осіб). Для декого
заходи, які проводились, не відповідали віку респондента (16,7% або 1 з 6 осіб)
(табл. 12).
Таблиця 12. Розподіл відповідей на запитання
«ЧОМУ ВИ НЕ ВІДВІДУЄТЕ ЦІ ЗАХОДИ?»
Серед тих, хто не відвідує ніяких заходів
для молоді у ЖМТГ
Кількість респондентів
%
Зазвичай не знаю, що відбудеться захід
2
33,3
Їх немає
2
33,3
Не відповідає віку
1
16,7
Не маю часу
1
16,7
Загалом
6
100,0

Більшість молоді хотіли б відвідувати заходи щодо вибору професії та
пошуку роботи (56,7% або 34 особи з 60), саморозвитку (55,0% або 33 особи з
60), спортивні та творчі заходи (по 51,7% або 31 особа відповідно).
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Кожен п’ятий опитаний виявив бажання долучитися до участі в громадській
чи волонтерській діяльності (38,3% або 23 особи) та політичній діяльності
(18,3% або 11 осіб) (табл. 13).
Таблиця 13. Розподіл відповідей на запитання
«ЯКІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ ВИ ХОТІЛИ Б ВІДВІДУВАТИ?»

Із вибору професії та пошуку роботи
Заходи із саморозвитку (тренінги, семінари, вебінари тощо)
Спортивні заходи
Творчі заходи
Екскурсії
Із громадської/волонтерської діяльності
Із розвитку лідерських якостей та реалізації власного проекту
Із політичної діяльності
Квести
Важко відповісти

Кількість
відповідей
34
33
31
31
25
23
20
11
1
3

%
56,7
55,0
51,7
51,7
41,7
38,3
33,3
18,3
1,7
5,0

Примітка: сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли вибрати декілька варіантів
відповідей.

АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ ЩОДО РОЗВИТКУ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МТГ
Переважна більшість респондентів (70,0% або 42 особи з 60) хотіли б, щоб
відбулися зміни в їхньому населеному пункті, в їхній територіальній громаді.
Третина опитаних не визначилися із відповіддю (15% або 9 осіб) та не мали
бажання щось змінювати у ЖТОГ (13,3% або 8 осіб з 60) (табл. 14).
Таблиця 14. Розподіл відповідей на запитання «ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ ЩОСЬ ЗМІНИТИ
У ВАШОМУ МІСТІ/СЕЛІ, У ВАШІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ?»
Кількість
%
респондентів
Так
42
70,0
Ні
8
13,3
Важко відповісти
9
15,0
Немає відповіді
1
1,7
Загалом
60
100,0

Кожен четвертий опитаний зазначив про те, що в ЖМТГ є потреба в
вирішенні екологічних проблем (очищення довкілля та вирішення екологічних
проблем у регіоні проживання, згуртування громади задля корисної справи)
(26,2% або 11 осіб з 42, хто прагне змін у ЖМТГ) та у відкриті нових
розважальних закладів та закладів харчування (23,8% або 10 осіб з 42).
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Таблиця 15. Розподіл відповідей на запитання «ЩО САМЕ ВИ БИ ХОТІЛИ
ЗМІНИТИ У ВАШОМУ МІСТІ/СЕЛІ, У ВАШІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ?»
Серед тих, хто хоче змінити щось у своєму населеному пункті,
в своїй територіальній громаді
Кількість
Вид діяльності
%
відповідей
Вирішення екологічних проблем
11
26,2
Відкриття розважальних закладів і закладів харчування (кафе,
10
23,8
барів, кінотеатрів)
Відкриття місць для занять спортом (залів, майданчиків) і
7
16,7
проведення спортивних заходів та змагань
Створення зон відпочинку і проведення дозвілля
7
16,7
Створення можливостей для розвитку та самореалізації молоді
7
16,7
Проведення заходів з неформальної освіти і саморозвитку
7
16,7
(семінарів, конкурсів тощо)
Проведення культурно-розважальних заходів
7
13,5
Покращення інфраструктури (оновлення доріг, будівель, інтернет5
11,9
зон тощо)
Підвищення якості освіти
3
7,1
Зміна місцевої влади
3
7,1
Зустрічі з цікавими та відомими людьми
2
4,8
Проведення заходів з національно-патріотичного виховання
2
4,8
Важко відповісти
4
9,5
Примітка: сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли вибрати декілька варіантів
відповідей.

Кожен п’ятий опитаний (16,7% або 7 осіб з 42) наголосив на:
• створенні місць для занять спортом (залів, майданчиків) і проведенні
спортивних заходів та змагань;
• створенні зон відпочинку і проведення дозвілля (парків, зон
відпочинку, цікавих місць для проведення дозвілля молоді, місць для
рекреації тощо);
«Збільшити кількість місць, де молодь може провести час на свіжому
повітрі з друзями. На місці старих покинутих будівель можна побудувати
щось нове та сучасне» (дівчина, 15 років).
«Більше майданчиків, де могли відпочити люди, відпочинковий комплекс
зробити, розчистити комсомольський парк і озеро «Промінь» (дівчина, 18
років).

• створенні можливостей для розвитку та самореалізації молоді;
«… Організувати клуб дозвілля для підлітків, де б вони могли не тільки
займатися своїми хобі, а й познайомитись з цікавими людьми» (дівчина, 16
років).
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• проведенні заходів з неформальної освіти (проведення екскурсій,
семінарів, тренінгів тощо);
• проведенні культурно-розважальних заходів (проведення цікавих
розважальних заходів) (табл. 15).
Загалом опитана молодь прагне всебічного розвитку Жидачівської МТГ
від відкриття закладів позашкільної освіти і підвищення якості освіти до
поліпшення інфраструктури (оновлення доріг, створення інтернет-зон, відкриття
магазинів, кафе тощо) та створення парків і зон відпочинку:
«Хотілося б аби було більше заходів розважального характеру, на яких
можна було б познайомитися з цікавими людьми, провести весело час, не
«напружуватися» сильно… Також круто було б якби організовувалися
заходи на які можна було б приходити, щоб якось «допомогти» місту (щось
типу гуртового прибирання, однак не так банально, щоб туди хотілося
прийти)» (хлопець, 17 років).
«Я б хотіла, щоб в моєму селі був стадіон, на якому можна було б займатися
спортом. Та парк, в якому можна погуляти на вихідних. Або озеро» (дівчина,
17 років).

Понад половина опитаних готові особисто долучитися до розвитку
Жидачівської міської територіальної громади (63,3% або 38 осіб з 60), третина –
вагається з відповіддю (30,0% або 18 осіб з 60). Незначна частка респондентів не
виявила бажання брати участь у розвитку територіальної громади (табл. 16).
Можливо, що участь в опитування брали саме ті респонденти, яким небайдуже,
які прагнуть долучитися до розвитку ЖМТГ.
Таблиця 16. Розподіл відповідей на запитання «ЧИ ГОТОВІ ВИ ОСОБИСТО БРАТИ
УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ВАШОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?»
Кількість
%
відповідей
Так
38
63,3
Ні
4
6,7
Важко відповісти
18
30,0
Загалом
60
100,0

Найбільше бажання долучитися респонденти виявили до розробки і
реалізації молодіжних проектів (55,4% або 31 особа з 56) та до волонтерської
роботи (48,2% або 27 осіб з 56). Також опитані виявили бажання брати участь у
ініціативних групах і молодіжних або дитячих громадських організаціях (41,1%
або 23 особи з 56). Найменше привернули увагу опитаних створення і підписання
петицій та участь у місцевих виборах в якості виборця – 8,9% або 5 осіб та 12,5%
або 7 осіб з 56 відповідно (табл. 17).
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Таблиця 17. Розподіл відповідей на запитання «ЯКИМ ЧИНОМ ВИ Б ХОТІЛИ БРАТИ
УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ВАШОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?»

Розробка і реалізація молодіжних проектів
Волонтерська робота
Участь в ініціативних групах
Участь в молодіжних або дитячих громадських
організаціях
Участь в опитуваннях громадської думки
Членство в молодіжній раді
Робота в органах влади (міська рада, виконавчий
комітет міськради або міська адміністрація тощо)
Участь у громадських радах, зборах, слуханнях
Участь у місцевих виборах у якості виборця
Створення і підписання петицій

Кількість
відповідей

% серед
усіх

31
27
23
23

55,4
48,2
41,1
41,1

% серед тих,
хто готов
особисто брати
участь у
розвитку
ЖМТГ
81,6
71,1
60,5
60,5

19
15
11

33,9
26,8
19,6

50,0
39,5
28,9

9
7
5

16,1
12,5
8,9

23,7
18,4
13,2

Примітка: сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли вибрати декілька варіантів
відповідей.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Отже, отримані результати дають підстави для таких висновків:
• Серед особистих проблем молоді Жидачівської МТГ варто виділити
відсутність можливостей для самореалізації і саморозвитку,
проблему вибору майбутньої професії і відсутність вільного часу.
Також однією з особистих проблем молоді є проблеми з психічним
здоров’ям через поганий настрій, пригніченість, депресію.
• Серед загальних проблем, які існують у молодіжному середовищі
ЖМТГ, варто виокремити поширення шкідливих звичок (зокрема
вживання алкоголю і наркотичних речовин), відсутність місць для
проведення змістовного дозвілля (клуб, гуртки, кінотеатр тощо),
безробіття і низький рівень заробітної плати. Разом з тим визначено
байдужість і пасивність молоді та безвідповідальне ставлення до
власного життя.
• Понад половина опитаних молодих людей виявила бажання
відвідувати молодіжний центр, якщо такий буде відкрито у
Жидачівській МТГ.
• Напрямами роботи молодіжного центру, на думку молоді,
насамперед, мають бути різні культурно-масові і мистецькі заходи,
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спортивні заходи (наприклад, змагання, турніри, спартакіади тощо), а
також соціальні і волонтерські проекти.
• Молоді люди уявляють собі молодіжний центр як вільний простір,
який би допомагав згуртувати молодь, розвивати її найкращі риси,
бути комунікаційним майданчиком та центром волонтерських
ініціатив.
• Молодь здебільшого не обізнана про заходи, які проводяться для
молоді на території Жидачівської МТГ. Крім того, вона не
ідентифікує ці заходи як молодіжні через брак інформації про них.
• Натомість молодь дуже зацікавлена в проведені молодіжних заходів,
а, особливо, заходів з вибору професій і пошуку роботи, заходів з
саморозвитку, спортивних і творчих заходів та заходів з громадської
або волонтерської діяльності.
• Молодь, яка брала участь у опитуванні, виявила значну
зацікавленість у розвитку Жидачівської МТГ. Переважна більшість
опитаних висловили бажання особисто долучитися до розвитку
територіальної громади, де вони проживають. Найбільше
респонденти зацікавлені в розробці та реалізації молодіжних
проектів, волонтерській роботі, участі у роботі ініціативних груп і
молодіжних або дитячих громадських організацій.
Виходячи з результатів опитування, можна запропонувати такі
рекомендації щодо розвитку молодіжної роботи у Жидачівській МТГ:
1. Удосконалити роботу з молоддю шляхом розширення напрямків
діяльності:
• задля активізації молоді та залучення її до участі в суспільному житті
громади створити молодіжний центр, який стане комунікаційним
майданчиком та центром волонтерських ініціатив;
• у молодіжному центрі систематично проводити заходи різного
спрямування відповідно до вимог часу і запитів молодого покоління:
соціальні і волонтерські проекти, культурно-масові, спортивні,
просвітницькі заходи. Це сприятиме як згуртованості, так і всебічному
розвитку та самореалізації молоді.
2. Підвищити обізнаність місцевого населення та молоді, зокрема, про
молодіжну інфраструктуру і можливості для самореалізації молоді:
• провести широку інформаційно-просвітницьку (рекламну кампанію)
щодо мети, завдань і напрямів діяльності молодіжного центру шляхом
розповсюдження відповідної інформації у закладах освіти, клубах, на
зупинках громадського транспорту, в мережі інтернет і на молодіжних
онлайн-платформах;
• систематично проводити інформаційні заходи, спрямовані на
підвищення обізнаності населення, передовсім молоді громади, про
роботу молодіжного центру, можливості для самореалізації молоді і
проведення відповідних молодіжних заходів.
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3. Поліпшити громадську інфраструктуру для підвищення культурного
рівня та проведення змістовного дозвілля молоді:
• створити або/та оновити зони відпочинку (парк, озеро, ігрові та
спортивні майданчики тощо);
• відкрити або/та оновити культурно-розважальні заклади (кінотеатр,
танцювальні майданчики тощо) і заклади громадського харчування
(кафе);
• реалізовувати заходи і проекти щодо покращити екологічної ситуації,
виховання у молоді ціннісного ставлення до природи і довкілля.
Впровадження запропонованих організаційних питань сприятиме в
подальшому активізації молоді Жидачівської МТГ, її всебічному розвитку та
самореалізації.
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