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У статті розкритий зміст просвітницького етапу системи формування соціальної активності молоді в 

інститутах громадянського суспільства. Даний етап передбачав формування основних уявлень молоді 

про структуру, змістовність, напрямки, проєкти інститутів громадянського суспільства; засвоєння 

знань та набуття умінь та навичок планування, організації діяльності інститутів громадянського сус-

пільства; систематизування знань про роль молоді в розбудові громадянського суспільства, моделі уча-

сті молоді в суспільному житті. Серед основних проєктів, заходів, що були реалізовані в межах даного 

етапу в статті представлені наступні: регіональні етапи Міжнародної програми “Студентська рес-

публіка” на тему “Позитивні сценарії модернізації Донеччини: роль громад і молоді” та “Освіта – клю-

човий напрямок нової індустріалізації Донеччини” (студенти обговорювали важливі проблеми регіону 

та розробити власні шляхи їх вирішення); регіональний захід “Кращий студентів Донеччини” (відзначені 

студенти, які мають здобутки в науковій, громадській, соціальній, спортивній діяльності у вишах); про-

ект “Громадянська просвіта молоді на сході України” (проведення серії навчальних заходів для молоді 

щодо засобів реалізації громадянської молодіжної активності, навичок проєктної діяльності, взаємодії 

з владою під час громадської діяльності, учасники яких мали можливість взяти участь в конкурсі проє-

ктів на отримання міні-грантів); проект “Майстерня активної молоді: Схід та Захід разом” (прове-

дення тематичних тренінгів, а також майстер-класів і воркшопів з актуальних питань: електронного 

врядування, децентралізація, участь молоді в процесах прийняття рішень, можливості для молоді, про-

ектний менеджмент тощо). Також в дослідженні представлені низка тренінгів, дебатів, диспутів, що 

були проведені з молоддю східної України з метою формування їхньої соціальної активності 
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1. Вступ 

Відповідно до українського законодавства мо-

лоддю вважається людина віком від 14 до 35 років, 

що складає майже третину населення України та 

охоплює учнівство, студентство та працюючих лю-

дей. Відповідно молодь виступає потужним механіз-

мом розвитку громадянського суспільства, беручи 

участь в діяльності його різних інститутів (зокрема 

для нашого дослідження цікавими є громадські орга-

нізації, молодіжні ради, молодіжні центри, благодійні 

фонди). Проте сучасні соціологічні дослідження під-

креслюють відсутність систематичної активності мо-

лоді, що підтверджує факт досить низької громадсь-

ко-політичної участі молоді в процесі виборів.  

На сьогодні активний розвиток громадянсько-

го суспільства в Україні вимагає активного залучення 

всіх верств населення до процесів реформування, 

державотворенні, децентралізації на рівні громад, 

міст, регіонів. Тенденція останніх 5 років свідчить по 

активне залучення молоді до громадського сектору, 

проте статистичні дані соціологічних опитувань, 

зроблені державними установами свідчить про фраг-

ментальну участь молоді в процесі діяльності інсти-

тутів громадського суспільства [1]. Наша наукова 

розвідка щодо визначення рівня соціальної активнос-

ті молоді Донецької області (підконтрольні Україні 

території) продемонструвала переважно низький рі-

вень, що зумовило потребу розробки авторської сис-

теми формування соціальної активності молоді в ін-

ститутах громадянського суспільства, елементи якої 

представлені в даній статті. 

 

2. Літературний огляд 

Дослідження спиралось на міцну фундамента-

льну базу теоретичного доробку науковців, що утво-

рило сприятливе методологічне поле для вивчення 

проблеми формування соціальної активності молоді. 

Розуміючи важливість та універсальність системного 

підходу в наукових педагогічних дослідженнях, вба-

чаючи його ключовим у нашому дослідженні вислов-

люємо зазначимо, що системний підхід (від англ. 

Systems thinking – системне мислення) трактується як 

напрям методології досліджень, який полягає в дос-

лідженні об’єкта як цілісної множини елементів в 

сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто роз-

гляд об’єкта як системи. Названий підхід виступає 

основним компонентом парадигми взаємозалежних 

наукових підходів – історичного, логічного, синерге-

тичного, біхевіористського (поведінкового), кіберне-

тичного, інституціонального, структурного, функціо-

нального, комплексного тощо, утворюючи різні ме-

тодологічні механізми для вивчення системних 
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об’єктів [2]. Водночас системний підхід передбачав 

розгляд соціальної активності як певної організацій-

ної системи та дав можливість розкрити закономірні 

зв’язки між окремими її компонентами; забезпечував 

цілісність, взаємозв’язки всіх компонентів форму-

вання соціальної активності молоді в інститутах гро-

мадянського суспільства як складової загальної акти-

вності особистості. Спираючись на системний підхід 

як загальнонауковий, було визначено вектор дослі-

дження в напрямі сукупного, систематичного, ком-

плексного запровадження системи формування соці-

альної активності молоді в інститутах громадянсько-

го суспільства [3]. 

Однією з вагомих соціально-педагогічних ка-

тегорій виступає соціальність, що характеризується 

вченими як системна якість, покладена в основу фун-

кціонування й розвитку суспільства будь-якого типу. 

Як відображення соціальних життєвих дій певних 

осіб, соціальних груп, матеріальних і духовних ре-

зультатів їхньої діяльності [4]. 

Водночас дослідники визначають такі рівні 

соціальності як: соціальна грамотність, соціальна 

компетентність, соціальна культура. Набуття грома-

дянської змістовності соціальності потребують сьо-

годні соціально-педагогічного захисту, допомоги та 

підтримки, їх успішного побутового розвитку в 

суб’єктах соціуму через організацію, координацію та 

контроль соціального виховання різних соціально-

інформаційних середовищ [5]. Отже, якісне форму-

вання соціальної активності на основі ефективної 

соціально-педагогічної діяльності сприяє становлен-

ню соціальності як загальної ознаки розвиненого де-

мократичного суспільства. 

Разом з цим соціальною активністю молоддю 

різних категорія цікавились вітчизняні та зарубіжні 

науковці. Водночас, питання формування соціальної 

активності молоді в інститутах громадянського суспі-

льства не була предметом спеціального дослідження. 

Щодо роботи з молоддю низка науковців про-

понує уніфіковане поняття “забезпечення активності 

та участі молоді”. Визначенням такого поняття може 

бути свідома цілеспрямована діяльність молодої лю-

дини чи групи молодих людей, що впливає на життє-

діяльність суспільства та орієнтована на дотримання 

високої якості соціальних умов, власну соціалізацію та 

формування соціальних якостей, ініціативність в роз-

робці та залученні до відповідальних процесів у дер-

жавному управлінні та громадському суспільстві [6]. 

За останнє десятиліття молодіжна робота на-

буває дедалі більшого значення в рамках європейсь-

кої політики у тому числі як засіб реалізації стратегій 

молодіжної політики двох європейських інституції – 

Європейського Союзу (ЄС) та Ради Європи [7]. На 

рівні ЄС було підписано резолюцію ради [8], і моло-

діжна робота надавала важливого значення у різних 

політичних документах ЄС.  

Колишній начальник управління молодіжної 

політики та заступник голови Директорії молоді та 

спорту Ради Європи, вказав на деякі елементи моло-

діжної роботи, намагаючись зробити її більш конкре-

тною. Він зазначив, що молодіжна робота – це підсу-

мковий вираз для діяльності з молоддю соціального, 

культурного, освітнього або політичного характеру. 

Робота з молоддю належить як до соціального забез-

печення, так і до соціальної освітньої системи [9]. 

Учені [10] використовують категорію соціаль-

них організацій (сервісів), до яких молодь може зве-

рнутися зі складними проблемами, отримати підтри-

мку та різні форми послуг. Вони мають бути досить 

гнучкими та якісно організованими для того, щоб 

охоплювати великі варіації форм роботи з молоддю в 

різних ситуаціях. При цьому як зазначають провідні 

фахівці молодь як вразлива категорія населення пот-

ребує спільного пошуку шляхів вирішення їхніх про-

блем як за наукової позиції, ґрунтуючись на емпірич-

них дослідженнях, так і з позиції соціальних праців-

ників, соціальних та громадських установ, молодіж-

них об’єднань [11]. 

Отже, сучасні вітчизняні та закордонні науко-

вці збігаються в поглядах доцільності пошуку новіт-

ніх інноваційних методів роботи з молоддю на шляху 

вирішення їхніх соціальних, життєвих проблем, осо-

бистісного розвитку, формування соціальної актив-

ності, громадської компетентності, спираючи на дос-

від діяльності різних інституцій. Водночас, методо-

логічною основою при цьому виступає системний 

підхід як універсальний метод дослідження об’єкту 

через цілісний взаємозв’язок її елементів. Резюмую-

чи, можна відзначити, що враховуючи достатній нау-

ковий доробок залишаються нерозкритими питання 

запровадження системи формування соціальної акти-

вності молоді в інститутах громадянського суспільс-

тва (зокрема громадських організаціях, молодіжних 

радах, молодіжних центрах, благодійних фондах). 

 

3. Мета та завдання дослідження 

Мета дослідження – охарактеризувати просві-

тницький етап реалізації системи формування соціа-

льної активності молоді в інститутах громадянського 

суспільства. 

Для досягнення мети були поставлені такі за-

дачі: 

1. Сформулювати визначення поняття системи 

формування соціальної активності молоді в інститу-

тах громадянського суспільства 

2. Охарактеризувати етапи її реалізації в інсти-

тутах громадянського суспільства.  

3. Деталізувати проєкти та заходи, що були ре-

алізовані на просвітницькому етапі запровадження 

системи формування соціальної активності молоді в 

інститутах громадянського суспільства . 

 

4. Матеріали і методи 

Розглядаючи соціальну активність як інтегро-

вану особистісну діяльність людини щодо ініціюван-

ня та реалізації суспільно-корисної функції в соціа-

льному середовищі з урахуванням вимог суспільства 

та особистісних ціннісних орієнтацій у нашому дос-

лідженні було визначено систему її формування [12]. 

Так, систему формування соціальної активності 

молоді в інститутах громадянського суспільства 

визначається як цілісний процес, що включає в собі 

сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

компонентів, зокрема, мету, об’єкт та суб’єкт, 

зміст, напрями, форми і методи роботи з молоддю в 

інститутах громадянського суспільства. 
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Результати проведеного експериментального 

дослідження серед молоді віком від 18 до 35 років 

Донецької області показали достатньо низький рівень 

соціальної активності молоді, підтвердивши актуаль-

ність нашого дослідження та потребу в запроваджен-

ні системи формування соціальної активності молоді 

в інститутах громадянського суспільства (ІГС). На-

звана система охоплює такі компоненти як: цільовий, 

суб’єкт-об’єкний, змістовий, процесуально-діяльніс-

ний, що включають як технологію, так і умови фор-

мування соціальної активності молоді. Водночас, 

структура соціальної активності молоді містить на-

ступні компоненти: мотиваційно-ціннісний, змістов-

но-когнітивний, соціально-діяльнісний і рефлексив-

но-оціночний. 

Структурно-компонентний склад соціальної 

активності молоді та логіка дослідження вимагали 

поступового та цілеспрямованого запровадження 

системи, тому були виокремленні такі етапи:  

інформаційний – інформування молоді про ді-

яльність ІГС; набуття молоддю теоретичних основ 

функціонування моделей громадського та політично-

го устрою; стимулювання інтересу до участі в захо-

дах та проектах ІГС; 

просвітницький – формування основних уяв-

лень молоді про структуру, змістовність, напрямки, 

проекти ІГС; засвоєння знань та набуття умінь та 

навичок планування, організації діяльності ІГС; сис-

тематизування знань про роль молоді в розбудові 

громадянського суспільства, моделі участі молоді в 

суспільному житті; 

діяльнісний – виокремлення, організація та 

змістовне наповнення молодіжного компоненту в 

ІГС; набуття досвіду громадської, проектної, полі-

тичної, волонтерської діяльності в роботі ІГС; самос-

тійна реалізація проектів, що вирішують локальні 

проблеми громади. 

 

5. Результати дослідження та їх обговорення 

Відзначимо, що кожний етап системи мав на 

меті формуванню певного одного чи декількох ком-

понентів у структурі соціальної активності. Другий 

просвітницький етап був реалізований протягом 

2016–2017 рр. на території Донецької та Луганської 

областей за участі місцевих і регіональних громадсь-

ких організацій і благодійних фондів, що працюють з 

молоддю, молодіжних центрів і рад. 

Так, з метою формування змістовно-

когнітивного компоненту соціальної активності мо-

лоді в червня 2016 року був проведений регіональний 

етап Міжнародної програми “Студентська республі-

ка-2016” на тему “Позитивні сценарії модернізації 

Донеччини: роль громад і молоді”. Протягом трьох 

днів близько 80 студентів з різних закладів вищої 

освіти Донецької області мали змогу обговорити ва-

жливі проблеми регіону та розробити власні шляхи їх 

вирішення. А також поглибити свої знання щодо по-

літичного устрою країни, об’єднавшись в молодіжні 

партії за спільними інтересами, змоделювавши спра-

вжній предвиборчий процес, агітуючи інших учасни-

ків, провівши таємне голосування та обравши мера 

Студентської республіки, який сформував свій магіс-

трат, тобто команду з якою продовжував лобіювати 

інтереси молоді перед адміністрацією області після 

завершення проекту.  

Під час пізнавальних ігор учасники проекту 

мали змогу позмагатися у різних напрямках: спорти-

вні змагання, КВК, презентація команд, маскарад, 

Перша леді та інші. Окрім цього, були проведені на-

вчально-профілактичні заходи щодо роз’яснення 

правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних 

та підозрілих предметів, теоретичні та практичні за-

няття щодо дотримання правил безпечної поведінки 

на воді фахівцями Головного управління ДСНС 

України у Донецькій області. 

Серед гостей Студреспубліки були: заступник 

губернатора Донецької ОДА, очільниця управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту Донецької ОДА, ре-

кторка ДВНЗ “Донбаського державного педагогіч-

ного університету” та інші запрошені гості з числа 

молодіжних лідерів Київської, Кіровоградської, 

Одеської областей, депутатів Слов’янської міської 

ради, представників Комітету виборців Донецької 

області та громадської організації (ГО) “Сильних 

громад”. Організаторами Студентської республіки 

виступили: ГО “Молодь Сходу України”, управлін-

ня з гуманітарних питань Краматорської міської 

ради управління у справах сім’ї та молоді Донецької 

облдержадміністрації. 

Розуміючи важливість заохочення молоді до 

наукової, освітньої, громадсько-політичної діяльності 

на шляху формування стійкої мотивації до суспільної 

активності, а також з нагоди відзначення Міжнарод-

ного дня студентів 24 листопада 2016 р. був проведе-

ний регіональний захід “Кращий студентів Донеччи-

ни” в рамках Всеукраїнського конкурсу “Кращий 

студент України”. На базі ДВНЗ “Донбаський держа-

вний педагогічний університет” були відзначені кра-

щі студенти, які мають здобутки в науковій, громад-

ській, соціальній, спортивній діяльності у вишах: 

Донбаська державна машинобудівна академія 

(м. Краматорськ), Донецький національний медичний 

університет (м. Маріуполь), Навчально-науковий 

професійно-педагогічний інститут Української інже-

нерно-педагогічної академії (м. Бахмут), Горлівський 

інститут іноземних мов (м. Бахмут), Приазовський 

державний технічний університет (м. Маріуполь), 

Донбаський державний педагогічний університет 

(м. Слов’янськ), Маріупольський державний універ-

ситет, Донецький державний університет управління 

(м. Маріуполь), Красноармійський індустріальний 

інститут (м. Покровськ). 

За результатами конкурсу були визначені 7 

кращих студентів у номінаціях: кращий аналітик, 

кращий громадський діяч, кращий медійник, кращий 

науковець, кращий програміст, кращий студент 

спортсмен, кращий студент за комплексною характе-

ристикою. Переможці гідно представили Донецьку 

область під час Всеукраїнського конкурсу Кращий 

студент України. 

Відзначимо, що одним із стратегічних завдань 

під час планування даного проекту було започатку-

вання традиції проведення даного конкурсу для сту-

дентів Донецького регіону, для цього був направле-

ний лист-клопотання до Управління сім’ї та молоді 

Донецької облдержадміністрації про щорічне відзна-
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чення найкращих студентів та громадських активіс-

тів на рівні громад та області. 

Із метою засвоєння знань та набуття умінь та 

навичок планування, організації діяльності інститутів 

громадянського суспільства, навичок проектної дія-

льності для молоді як показників змістовно-

когнітивного компоненту соціальної активності мо-

лоді в інститутах громадянського суспільства протя-

гом 2017 та 2018 років був реалізований проект 

“Громадянська просвіта молоді на сході України” за 

підтримки Представництва “Фонду Фрідріха Нау-

манна за Свободу” в Україні. Метою проекту було 

проведення серії навчальних заходів для молоді До-

нецької та Луганської області щодо засобів реалізації 

громадянської молодіжної активності, навичок прое-

ктної діяльності, взаємодії з владою під час громад-

ської діяльності, учасники яких мали можливість 

взяти участь в конкурсі проектів на отримання міні-

грантів. 

Учасниками проекту протягом 2017–2018 рр. 

було понад 200 молодих осіб Донецької та Лугансь-

кої області, зокрема представники громадських орга-

нізацій, молодіжних центрів, молодіжних рад, студе-

нтів закладів вищої освіти, які мають власні ідеї соці-

альних проектів. 

На шляху формування змістовно-когнітивного 

компоненту соціальної активності молоді, зокрема 

знання з основ проектного менеджменту, управління 

та організації проектів, командної роботи, під час 

реалізації названого проекту були проведені дводенні 

тренінги щодо формування соціальної активності мо-

лоді, написання та підготовки соціальних проектів. 

Тренінги проводилися під керівництвом досвідчених 

експертів у містах Слов’янськ, Маріуполь, Покровськ, 

Сєвєродонецьк, Краматорськ, Дружківка, Костянтині-

вка, Добропілля та охоплювали такі теми як:  

– молодіжне лідерство та роль молоді в розбу-

дові громадянського суспільства;  

– розробка механізмів вирішення проблем 

громадянського суспільства із залученням молоді;  

– адвокація як засіб прояву громадянської ак-

тивності;  

– взаємодія з владою; 

– основи управління проектами: планування, 

організація, контроль; 

– планування проекту та бюджету; 

– фандрайзинг; 

– як знайди друзів свого проекту? 

– тімбілдінг; 

– як організувати роботу своєї команди? 

– звітність та контроль над проектом; 

Молодь мала можливість дізнатися про моло-

діжне лідерство, роль молоді в сучасному суспільст-

ві. Учасники в групах визначили нагальні потреби 

молоді і запропонували механізми вирішення про-

блем громадянського суспільства із залученням мо-

лоді. Найактуальнішими, з погляду учасників, вияви-

лися такі проблеми, як: самореалізація, якість освіти, 

організація дозвілля і працевлаштування молоді.  

Учасники дізналися про адвокацію як засіб 

прояву громадянської активності, і кожна група об-

рала для роботи одну з визначених проблем. А також 

ознайомилися з основами управління проектами, 

планування та бюджет, секретів успішного фандрай-

зингу під час громадської діяльності, де шукати дру-

зів свого проекту. Робота в групах щодо ресурсного 

забезпечення власних проектів надзвичайно заціка-

вила молодь, палкі дискусії та емоційний відгук мо-

лоді дуже тішили тренерів та організаторів. Кожен з 

учасників мав змогу подумати над тим, які позитивні 

зміни він може реалізувати в суспільстві, хто сприя-

тиме йому в цьому, і як можна знайти кошти на реа-

лізацію проектів. 

Важливою складовою будь-якого проекту є 

його команда. Саме про те, як організувати роботу 

своєї команди, побудувати відносини між її членами 

задля ефективної роботи учасники змогли дізнатися 

під час тренінгу з тімбілдінгу. А робота в групах не 

лише дозволила відпрацювати набуті вміння, але й 

згуртували всіх учасників, у тісній взаємодії вони 

знайшли однодумців, обмінялися ідеями та досвідом. 

Кожен проект передбачає й звітність по ньому, 

тому провідні експерти та модератори допомагали 

учасникам розібратися з тим, як контролювати про-

цес реалізацію проекту, готувати й подавати звітні 

документи. Серед проектів, над якими працювали 

учасники під час роботи в групах: студентська мобі-

льність, профорієнтаційна робота, молодіжні центри 

в громадах, працевлаштування молоді та інші. 

Логічним кроком після здобуття певних знань 

щодо організації та планування проектів, необхідних 

для формування соціальної активності, вбачався роз-

виток соціально-діяльнісного компоненту соціальної 

активності, зокрема: розвиток умінь та навичок ви-

значати проблему, ставити цілі та завдання проектів, 

налагоджувати співпрацю з різними інститутами, 

домовлятися та делегувати повноваження. 

Серед понад 200 учасників проекту “Грома-

дянська просвіта молоді на сході України” за два ро-

ки реалізації проекту майже половина подали свої 

ідеї на конкурс міні-грантів. Відзначимо, що даний 

елемент проекту став важливим кроком на шляху 

формування соціальної активності молоді як на етапі 

просвітницькому, так і діяльнісному під час реаліза-

ції системи формування соціальної активності молоді 

в ІГС. Оскільки отримані теоретичні знання з підго-

товки проектів молодь мала можливість імплементу-

вати в своїх проектах. Відмітимо лише, що учасники, 

які подали свої проекти на конкурс мали можливість 

презентувати їх під час Форуму “Громадянська акти-

вність молоді” в червні 2017 р. та липні 2018 р., 

отримавши консультації та рекомендації експертів 

щодо реалізації власних проектів, а також засобів 

реалізації громадянської активності молоді. Проекти, 

запропоновані учасниками були спрямовані на роз-

виток об’єднаних територіальних громад (ОТГ), роз-

виток громадянської активності молоді, захист до-

вколишнього середовища, розвиток туризму, органі-

зацію різних фестивалів тощо. У результаті прове-

дення World Cafе під час Форуму учасники визначи-

ли проблеми громадських організацій Донецької і 

Луганської областей, обговорили наявні ресурси, 

плани і перспективи роботи на майбутнє. Відзначи-

мо, що 10 найкращих, на думку експертів, проектів 

отримали фінансову підтримку від Представництва 

“Фонду Фрідріха Науманна за свободу” в Україні та 
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менторську підтримку під час реалізації від громад-

ської організації “Молодь Сходу України”. 

Протягом реалізації просвітницького етапу си-

стеми формування соціальної активності молоді в 

ІГС та з метою розвитку змістовно-когнітивного 

компоненту соціальної активності молоді (показників 

громадсько-політичної грамотності, обізнаності щодо 

структури та діяльності громадських об’єднань, ви-

користання можливостей громадської діяльності як 

інструменти саморозвитку), вона була залучена до 

низки зустрічей, дебатів, диспутів: 

– Диспут на тему “Роль волонтерства на шляху 

становлення громадянського суспільства в Україні. 

Волонтерство у країнах Європейського союзу”, під 

час якого молодь, зокрема студенти, визначили моти-

ви до вступу в ряди добровольців, волонтерів, серед 

яких: самореалізація, професійна підготовка, написан-

ня диплома або наукової роботи, бажання придбати 

нову роботу або професію, потреба в спілкуванні, ак-

тивності, реалізації своїх здібностей, суспільному і 

державному визнанні. При цьому одне з основних за-

вдань волонтера, крім надання допомоги, – повести за 

собою, переконати у можливості змін і показати своїм 

прикладом, що зміни на краще можливі. 

– Дебати “Я чи уряд? Хто може зробити рідне 

місто кращим?”, під час якого молоді активісти ви-

значили ряд проблем, які потребують вирішення. 

Зокрема, однією актуальних пропозиції було обгово-

рено створення єдиної он-лайн-системи, з викорис-

тання якої кожен мешканець зможе зареєструвати 

свою проблему та направити до потрібного відом-

ства. Також обговорювалась потреба створення єди-

ного он-лайн-центру для звернень громадян в кож-

ному місті. 

– Зустріч молоді з головою Слов’янської місь-

кої ради, яка відбулася напередодні Дня молоді. Під 

час зустрічі представники ГО “Молодь Сходу Украї-

ни”, Платформа ініціатив “Теплиці”, ГО “Молодіжна 

фундація”, ГО “Зазеркаллє” та інші обговорювали 

перспективи розвитку молодіжної політики в місті, 

залучення молоді до розвитку міста, а також поділи-

лись досвідом громадської діяльності та планами на 

майбутнє. Міський голова зосередив увагу, що для 

результативності взаємодії з молоддю доцільним є 

створення робочої групи по роботі з молоддю у ме-

жах Форуму міського розвитку. 

– Зустрічі з британським послом, представни-

ками Посольства Великої Британії в Україні, Київ, 

ГО “Форум України” та молодими громадськими 

організаціями Донеччини. Зустріч відбувалась в м. 

Краматорську на базі ХАБу громадських ініціатив, 

що адмініструє ГО “Інша освіта”. Громадські органі-

зації Слов’янська, Краматорська, Добропілля презен-

тували поточні проекти, обговорювали актуальні ви-

клики, планували подальші кроки співпраці. 

– Всеукраїнський захід з безпеки дорожнього 

руху на центральній площі м. Слов’янська. Метою 

заходу було поглиблення знання учнів з правил до-

рожнього руху; продовження формування уяви шко-

лярів про безпеку дорожнього руху під час пересу-

вання по вулицям та дорогам; закріплення навичок 

виконання основних правил руху з метою попере-

дження дитячого травматизму. Студенти та активна 

молодь стали волонтерами, що проводили ігри з ді-

тьми та місцевими мешканцями. Інтерактивні за-

вдання, тренінг “Твій безпечний шлях до школи”, 

квест, цікаві загадки та ребуси, тести множинного 

вибору, естафети, рухливі ігри “Червоний, жовтий, 

зелений”, “Перехід”, “Перехрестя!”, велосипедні ста-

рти, пісні та танці, що були підготовлені небайдужи-

ми активістами ГО “Молодь Сходу України”. Діти 

змагатися між собою за право називатися “Кращим 

знавцем Правил дорожнього руху”. 

– Відвертий діалог студентства, молоді з кері-

вником правління ГО “Центр громадянських ініціа-

тив” (м. Львів) та прес секретарем Донецької війсь-

ково-цивільної адміністрації (м. Краматорськ) щодо 

ключових моментів українського студентського во-

левиявлення, у тому числі “Революції на граніті”, 

“Революції гідності”. Ретроспективний огляд причин 

та наслідків незворотних подій в українській історії, 

що зробили неоцінимий внесок в розбудову грома-

дянського суспільства. Зустріч для молоді виявилась 

не лише корисною в історичному аспекті, але й на-

тхненною в непростому сьогоденні. 

– Тренінг від команди волонтерів місії ОБСЄ 

“Шляхи поліпшення соціальних умов для всебічного 

розвитку особистості у зоні конфлікту”, під час якого 

молодь навчилася прислуховуватися до проблем ін-

ших, долучатися до нормалізації конфліктів у соціа-

льно-політичній сфери. 

– Семінар від спостерігачів місії ОБСЄ на тему 

“Діалог заради миру та розвитку”, під час якого було 

презентовано діяльність спеціальної моніторингової 

місії ОБСЕ в Україні та проведена групова робота 

щодо встановлення діалогу в різних конфліктних 

ситуаціях. 

– Дебати “Реалізація молодіжної політики в 

сучасному суспільстві”, під час яких молодь та пред-

ставники депутатського корпусу Слов’янської місь-

кої ради обговорювали ініціативи поширення інфор-

мації про вектори молодіжної політики, можливості 

реалізації державної політики щодо молоді, участь у 

розробці цільових програм на рівні міста та регіону. 

– Тренінг від Міжнародного фонду “Відро-

дження” на тему “Співпраця з міжнародними доно-

рами. Пошук ресурсів. Підготовка проектних пропо-

зицій”, проведеного на базі Платформа ініціатив “Те-

плиця”. Захід об’єднав представників різних вікових 

груп та напрямків, як новачків, так і тих, хто вже має 

досвід у реалізації проектів. У учасників виникало 

багато цікавих ідей щодо реалізації власних проектів: 

адвокаційна компанія прав тимчасово-переміщених 

осіб на житло; організація органічного землеробства 

в Донецькому регіоні; створення центру молодіжних 

соціальних тренерів міста Слов’янська. Під час тре-

нінгу були розглянуті основні помилки в оформленні 

проектів, вивчення мети, завдань проектів, проектної 

діяльності, формуванню бюджету. 

– Зустріч молоді з віце-спікером Верховної Ра-

ди, під час якої були обговорені питання розвитку 

системи освіти, можливі шляхи самореалізації молоді 

та перспективи саморозвитку. 

Проведена серія заходів, зустрічей, охопивши 

близько 200 молодих осіб, дала можливість учасни-

кам відвідати саме той захід, що найбільше збігався з 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F?source=feed_text&story_id=441073296269822
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F?source=feed_text&story_id=441073296269822
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%94?source=feed_text&story_id=441073296269822
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їхніми пріоритетами чи цінностями. Такий підхід не 

звужував право вибору молоді, а навпаки пропонував 

широкий спектр можливостей для розвитку громад-

сько-політичної обізнаності як критерію соціальної 

активності молоді. Відмітимо, що учасники названих 

заходів, продемонстрували стійкий інтерес до діяль-

ності інститутів громадянського суспільства, стали 

членами чи волонтерами низки ІГС, зокрема: ГО 

“Молодь Сходу України”, ГО “Платформа ініціатив 

“Теплиця” та інші. Даний факт свідчить про поступо-

вий, але цілеспрямований процес формування соціа-

льної активності молоді в ІГС. 

Із метою суспільної просвіти, громадсько-

політичної обізнаності молоді як критерію соціальної 

активності молоді в межах конкурсу малих грантів 

“Підтримка місцевих організацій громадянського 

суспільства та громадянських ініціативних груп для 

здійснення демократичних змін в Україні” на Донеч-

чині та Луганщині за фінансової підтримки Європей-

ського Союзу протягом лютого-липня 2017 був реа-

лізований проект “Студентська республіка на Донеч-

чині-2017” на тему: “Освіта – ключовий напрямок 

нової індустріалізації Донеччини”. Організаторами 

проекту виступали громадські організації “Молодь 

Сходу України”, “Молодіжна платформа “Новосхід” 

(м. Новогродівка), “Заходи” (м. Маріуполь), управ-

ління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержа-

дміністрації, відділ сім’ї, молоді та спорту 

Слов’янської міської ради, Донецький обласний ко-

мітет профспілки освіти та наук України. 

Проект передбачав вишівський етап, що про-

ходив на базі ДВНЗ “Донбаський державний педаго-

гічний університет” та регіональний для студентства 

Донецької області. Під час вишівського етапу “Сту-

дентської республіки на Донеччині” 50 студентів 

педагогічного університету долучилися до факульта-

тивів провідних науковців вишу. Факультатив від 

ректорки університету, доктора педагогічних наук, 

професорки на тему традицій та вимог педагогів су-

часності змусив замислитися учасників над питан-

ням: “Педагогіка – це наука чи мистецтво?” Майстер-

клас медіаграмотності від кандидатки педагогічних 

наук, доцентки не залишили байдужого жодного уча-

сника, обговоривши гострі теми фейкових відео та 

фото. Старша викладачка кафедри української мови 

та літератури з молоддю розглянула тему актуально-

сті використання сучасних освітніх технологій в на-

вчальних закладах. Групова робота учасників дала 

можливість подискутувати на питання освітніх оріє-

нтирів та шляхів інноваційного розвитку освіти. Ви-

сновком заходу було обрання Студентського лідера 

університету за результатами таємного голосування 

учасників.  

Продовжуючи традицію проведення студент-

ських регіональних форумів в Донецькій області 

майже 100 молодих осіб зібралися для моделювання 

свої утопічної держави із своїм гімном, прапором, 

кордоном, валютою, органами влади та законами, яку 

самостійно створює активна та талановита молодь. У 

процесі триденного форуму “Студентська республіка 

на Донеччині-2017” відбувалась пізнавальна гра, пре-

зентація напрацювань учасників, яскраві субфести. 

Також були проведені тренінги та воркшопи на теми: 

“Принципи та методи неформальної освіти”, “Полі-

тичні партії та місцеве самоврядування”, “Тенденції 

реформування вищої освіти”. Традиційно відбулися 

об’єднання в молодіжні партії, передвиборча агітація 

та чесні, прозорі вибори студентського мера та депу-

татів. Все це супроводжувалося проведення субфес-

тивалів: квест, кібер спорт, фотоконкурс “Спалах 

емоцій”, караоке та інші. 

Продовжуючи просвітницький етап реалізації 

системи формування соціальної активності молоді в 

ІГС з метою формування змістовно-когнітивного 

компоненту соціальної активності молоді у червні-

листопаді 2017 року був реалізований проект “Майс-

терня активної молоді: Схід та Захід разом”. Органі-

затори – ГО “Центр експертизи політики” за підтри-

мки Відділу преси, освіти та культури Посольства 

США в Україні в партнерстві з ГО “Молодь Сходу 

України” та “Молодіжні ініціативи Закарпаття” (За-

карпатська область). Проект був розрахований на  

60 молодих осіб віком від 16 до 28 років з Донецької, 

Закарпатської та Київської областей. Він передбачав 

проведення чотириденних тематичних тренінгів, а 

також майстер-класів і воркошів у трьох областях з 

актуальних питань: електронного врядування, відк-

ритих баз даних, децентралізації освітньої та медич-

ної галузей, правоохоронних органів, об'єднання те-

риторіальних громад із представленням кращих 

практик України, участь молоді в процесах прийнят-

тя рішень та в суспільному житті, освітні та проектні 

можливості для молоді, проектний менеджмент та 

інші актуальні для молодих активістів питання. На-

вчання поєднувалося з практичною роботою, в тому 

числі в ігровій формі з метою закріплення отримано-

го матеріалу та можливістю практичного втілення. 

Відзначимо, що учасники проекту змогли вда-

ло імплементувати отримані знання та навички у ак-

тивність діяльності своїх молодіжних центрів, висту-

пили ініціаторами формування молодіжних рад, а та-

кож як показало спостереження за їхньою діяльністю – 

участь в розробці законопроекту “Про молодь”, участь 

у виборах депутатів місцевих рад та Парламенту, реа-

лізація регіональних проектів для молоді, вступ до 

престижних університетів країни та Європи (у тому 

числі, “Українська академія лідерства”, “Варшавський 

національний університет” та інші). Отже, можна 

стверджувати про результативність та широкий спектр 

реалізованих просвітницьких заходів на шляху форму-

вання соціальної активності молоді в ІГС. 

Наприкінці 2017 року за ініціативи волонтерів 

громадської організації “Молодь Сходу України” був 

утворений молодіжний соціально-педагогічний загін 

“SOS” з метою сприяння становленню проявів акти-

вної соціальної позиції молоді для формування умов, 

підготовки та організації соціально-значущої діяль-

ності. Діяльність волонтерського загону, що склали в 

переважній більшості студенти факультету фізичного 

виховання ДВНЗ “Донбаський державний педагогіч-

ний університет” була спрямована на допомогу лю-

дям з обмеженими фізичними можливостями, органі-

зації для них спортивних заходів, творчих конкурсів і 

фестивалів. 

Проведені заходи в межах інформаційного та 

просвітницького етапів системи формування соціа-
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льної активності молоді стали надійною платформою 

для набуття знань і навичок щодо громадської, полі-

тичної, суспільної діяльності ІГС, що в подальшому 

сприяло реалізації діяльнісного етапу системи, де 

молодь самостійно планувала, реалізовувала, контро-

лювала власні соціальні проекти. 

 

6. Висновки 

Резюмуючи представлено, можна відзначити, 

що поставлена мета та завдання дослідження були 

досягнуті: 

1. Систему формування соціальної активності 

молоді в інститутах громадянського суспільства в 

роботі визначається як цілісний процес, що включає 

в собі сукупність взаємопов’язаних та взаємообумов-

лених компонентів, зокрема, мету, об’єкт та суб’єкт, 

зміст, напрями, форми і методи роботи з молоддю в 

інститутах громадянського суспільства.  

2. Структурно-компонентний склад соціальної 

активності молоді та логіка дослідження вимагали 

поступового та цілеспрямованого запровадження 

системи, тому були виокремленні такі етапи: інфор-

маційний, просвітницький і діяльнісний. 

3. У роботі детально проаналізовані заходи, 

проекти, методи та інструменти роботи з молоддю, що 

були використані на просвітницькому етапі відповідно 

до структурно-компонентного складу соціальної акти-

вності молоді на теренах східних регіонів Донецької 

області. Зокрема: регіональний етап Міжнародної про-

грами “Студентська республіка-2016” на тему “Пози-

тивні сценарії модернізації Донеччини: роль громад і 

молоді”, “Студентська республіка на Донеччині-2017” 

на тему: “Освіта – ключовий напрямок нової індустрі-

алізації Донеччини”, конкурс “Кращий студентів До-

неччини”, проект “Громадянська просвіта молоді на 

сході України”, проект “Майстерня активної молоді: 

Схід та Захід разом”, а також низка зустрічей, диспутів 

тощо. Важливо відзначити, що представлені проекти 

можуть бути використані в різних громадських органі-

заціях, молодіжних центрах та інших інституціях, що 

мають в своєму пріоритеті роботу з молоддю та фор-

мування їхньої соціальної активності. 
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