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ВСТУП

Пандемія COVID-19, яка прийшла в Україну навесні 2020 р., стала для всіх 
несподіванкою. Більшість сфер суспільного життя були не готові до нових 
викликів. Не оминуло це і молодіжну роботу та безпосередньо молодь і мо-
лодіжних працівників.

Велика частина діяльності в рамках молодіжної роботи побудована на пу-
блічних заходах і на відпрацьованому роками способі комунікації, який до-
велося змінити з настанням пандемії. Загальною тенденцією життя в пер-
манентних карантинах став перехід багатьох заходів в онлайн-режим. Така 
ситуація мала як позитивні, так і негативні сторони.

Експерти відзначили такі позитивні тенденції:
 y У рамках молодіжної роботи до заходів, у тому числі на національному 
рівні, змогли бути долучені молоді люди з невеликих сіл та містечок, мо-
лодь з інвалідністю, які за інших обставин не змогли б доєднатися через 
фізичні або фінансові обставини.

 y Підвищився рівень цифрових компетенцій як молоді, так і молодіжних 
працівників.

 y Визначились заходи, які ефективніше проводити в онлайн-форматі, на-
приклад навчання, обговорення законодавчих документів.

 y Використання менших ресурсів, в тому числі фінансових, при залученні 
більшої кількості учасників.

 y Швидке опанування молодіжними працівниками різних онлайн-інстру-
ментів, перехід роботи в онлайн. На всеукраїнському рівні було створено 
Перший молодіжний телеканал 1, молодіжні центри і простори створили 
свої YouTube-канали та вийшли у TikTok.

 y Взаємодопомога і взаємозарадність: молодіжні працівники в межах 
своєї спільноти організовували навчання, самостійно опановували нові 
онлайн-інструменти.

 y Наради, круглі столи, засідання робочих груп та обговорення законодав-
чих документів почали проводитись в онлайн режимі. 

 y Мінмолодьспорту розпочало роботу над внесенням змін у Наказ Мі-
ністерства молоді і спорту №808, який регулює фінансування заходів в 
сфері молодіжної політики. Серед змін – внесення до переліку заходів 
онлайн-події, що надасть можливість фінансувати з державного бюджету 
всеукраїнські заходи, які проводяться в онлайн-форматі.

Негативні тенденції: 
 y Низький рівень цифрової грамотності та володіння онлайн-інструмента-
ми як серед молодіжних працівників, так і серед молоді. Як відзначив 
один з експертів під час інтерв’ю, «є дуже поширеною думка, що молодь 
володіє цифровою грамотністю, але насправді, більшість молодих людей 
вміє користуватися лише тими месенджерами та соціальними мережа-

1. https://www.youtube.com/channel/UCIdJ417hfblVLtItOIepQwg/about, молодіжні центри і простори

https://www.youtube.com/channel/UCIdJ417hfblVLtItOIepQwg/about
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ми, в яких проводить час. А якщо розглядати широкий набір онлайн-ін-
струментів, то на початок пандемії рівень цифрової грамотності молодіж-
них працівників та молодих людей був приблизно однаковий - невисо-
кий». За дослідженням «Цифрова грамотність населення України»2, про-
веденим Міністерством цифрової трансформації у 2019 р., 61,6% молодих 
людей віком 10-17 років, яка проживає в обласних центрах, володіє циф-
ровими навичками на рівні вищому базового. Проте, варто пам’ятати про 
можливі розриви між сільською та міською місцевістю, а також вплив різ-
ниці у доходах та інших соціально-економічних факторів. 

 y Втрата особистого контакту і можливості нетворкінгу як серед молоді, 
так і в середовищі молодіжних працівників. Це призводить до певної ізо-
ляції, відсутності підтримки однодумцями і як наслідок вигорання.

 y Стирання межі між особистим і робочим часом: робота і навчання 24 го-
дини на добу, 7 днів на тиждень. 

 y Проблеми із залученням молодих людей на заходи онлайн через втому 
молоді від онлайну і асоціації з навчанням у школі, університеті та робо-
тою.

 
Дослідження «Як живе молодь у час пан-

демії COVID-19», проведене влітку 2020 р.,  
показало, що одним із найбільших викликів для молоді стала невизначеність 
(щодо тривалості пандемії та карантинних обмежень, перебігу навчально-
го процесу, перспектив економіки країни, можливості отримати своєчасну 
планову медичну допомогу). «Водночас упродовж карантину відбулися пев-
ні позитивні зміни в усталених практиках молоді: значна її частина отримала 
додатковий часовий ресурс на спілкування з сім’єю, на освіту та самороз-
виток, покращення фізичного стану, хобі, зрештою, і на впорядкування своїх 
справ та роздуми над подальшим життям»3.

Згідно з дослідженням, міграційні настрої молоді не змінилися, проте мо-
лодіжні працівники відзначають, що молоді стало легше виїхати через те, що 
вони втрачають зв'язок з громадою, а в онлайні працювати і спілкуватися 
стало легше. І тому, неважливо де ти фізично знаходишся.

Наукові дослідження підтверджують, що саме молодь особливо страждає 
від стресу, пов’язаного з пандемією COVID-19 [1, 2, 3, 4, 5]. Це пояснюється, 
зокрема,  дестабілізацією сімейного життя, ізоляцією від однолітків, позбав-
ленням безпечного режиму існування, необхідністю зміни звичок [6]. Три-
вога і невизначеність посилюються також  інтенсивним впливом негативної 
інформації про пандемію та її наслідки. Стрес поглиблюється природними 
для цього віку змінами, як у біологічній, соціальній, так і в психологічній сфе-
рах, включаючи сутнісні зміни у світогляді та мисленні.4

Ще одним викликом є нерівний доступ молоді до інтернету. Так,  за інфор-
мацією Мінцифри, наразі 23% громадян України, які мешкають у селах та се-
лищах, не мають доступу до інтернету через відсутність операторів швидкіс-

2. https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_
compressed.pdf

3. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/COVID-19-
impact-on-youth-in-Ukraine.html

4. https://kijow.pan.pl/?p=607&lang=uk

https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf
https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/COVID-19-impact-on-youth-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/COVID-19-impact-on-youth-in-Ukraine.html
https://kijow.pan.pl/?p=607&lang=uk


5

ного фіксованого зв’язку. Це створює бар’єри не лише для спілкування, а й у 
доступі до цифрових послуг, дистанційної роботи, освіти тощо.5

Молодіжна робота набуває в часи пандемії і перманентних карантинів ще 
більшої ваги, бо надає можливість тримати зв'язок з життям громади, навча-
тися в задоволення, а не під примусом і страхом поганих оцінок, спілкува-
тися в невимушеному і комфортному середовищі. Це сприяє зменшенню 
стресу та відчуттю важливості себе як особистості. У дослідженні «Як живе 
молодь України в часи пандемії COVID – 19» відзначено, що молоді люди бра-
ли активну участь у житті громади, особливо у благодійних та волонтерських 
акціях, пов’язаних із допомогою сім’ям і сусідам у складних життєвих обста-
винах, роздачі засобів захисту та продуктових наборів людям літнього віку. 
Такі акції в громадах часто організовували молодіжні працівники.

Молодіжні працівники – це спеціалісти, які працюють безпосередньо з 
молоддю для активізації участі молодих людей в житті суспільства на різних 
рівнях, формування активної життєвої позиції та становлення їх як самостій-
них відповідальних дорослих. 

Молодіжні працівники можуть отримувати зарплату за свою роботу або 
працювати на волонтерських засадах, присвячувати 100 % робочого часу 
молодіжній роботі безпосередньо з молоддю, наприклад в молодіжних цен-
трах та просторах, громадських організаціях, або суміщати іншу діяльність з 
безпосередньою роботою з молоддю, наприклад в управліннях або відділах 
молодіжної політики різних рівнів, бібліотеках, навчальних закладах тощо.

Молодіжна робота – широке поняття, що охоплює заходи соціального, еко-
логічного, дозвіллєвого, культурного, освітнього та політичного характеру, 
які організовуються та проводяться для молоді, спільно з молоддю та сила-
ми самої молоді. Молодіжна робота здійснюється на різних рівнях і у різних 
форматах і базується на принципах неформальної та інформальної освіти за 
добровільної участі молодих людей.

5. https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/bezbaryernist/naczionalna-strategiya-zi-
stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini/aktualni-materialy/viddalenni-ukrayinski-sela-
otrymayut-dostup-do-internetu/

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/bezbaryernist/naczionalna-strategiya-zi-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini/aktualni-materialy/viddalenni-ukrayinski-sela-otrymayut-dostup-do-internetu/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/bezbaryernist/naczionalna-strategiya-zi-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini/aktualni-materialy/viddalenni-ukrayinski-sela-otrymayut-dostup-do-internetu/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/bezbaryernist/naczionalna-strategiya-zi-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini/aktualni-materialy/viddalenni-ukrayinski-sela-otrymayut-dostup-do-internetu/


6

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СЕРЕД МОЛОДІЖНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ НА ЇХНЮ РОБОТУ

Дослідження складалося з двох етапів: онлайн-опитування молодіжних праців-
ників, які є випускниками Базового тренінгу програми «Молодіжний працівник», 
та експертні інтерв’ю з 5 експертами в молодіжній політиці та роботі різних рівнів.

Опитування проводилось у листопаді 2021 р. В опитуванні взяли участь 220 моло-
діжних працівників з 18 областей України. Опитування проходило в онлайн-фор-
маті через самостійне заповнення анкети.

Опитування не є репрезентативним, але відображає загальні тенденції в моло-
діжній роботі останніх років.

Портрет респондентів

В опитуванні взяли участь молодіжні працівники майже з усіх регіонів України. 
Не долучились до опитування представники 4 областей.

13% респондентів представляли сільську місцевість. Решта (87%) – представники 
міст різного рівня.
 

Більшість респондентів (36%) працюють в сфері 1-3 роки, 27% - працюють більше 
10 років і 23% - 4-6 років. Загальна тенденція молодіжної роботи – розбудова інсти-
тутів та зміна кадрів.
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Більшість учасників опитування – жінки (91%), що відображає реалії моло-
діжної роботи в Україні. 

Молодіжні працівники або спеціалісти по роботі з молоддю, які долучи-
лись до опитування, безпосередньо працюють з молоддю (68%), або об’єд-
нують роботу з молоддю та проектно-адміністративну (організаційну) діяль-
ність (32%). Жоден з респондентів не працює лише в адміністративно-проек-
тній діяльності.

Більшість респондентів працюють на соціальну активізацію молоді, в тому 
числі через розважальну і дозвіллєву складову (86,4%), організовують освітні 
заходи (81,8%) та заходи національно-патріотичного спрямування (63,6%).
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Як молодіжні працівники дізнаються запити молоді в часи пандемії

Більшість учасників відповіли, що дізнаються про потреби молоді з онлайн-опи-
тувань, 18% - опитують молодь в офлайн-форматі, по 9% відзначили, що дізнаються 
запити молоді на основі зворотних анкет після своїх заходів та «просто знають». 
Варто відзначити, що це може базуватися на спостереженнях, постійному безпо-
середньому спілкуванні з молодими людьми, з одного боку, але і може означати 
патерналістський підхід, при якому деякі молодіжні працівники можуть нав’язува-
ти своє бачення розвитку молоді. 
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Як змінилися запити молоді в часи пандемії

68% відзначили, що у молоді є втома від онлайну і вони прагнуть офлайн-за-
ходів, проте 9% зазначили, що навпаки молоді люди, з якими вони працюють, 
бояться відвідувати офлайн-заходи через страх захворіти. 18% відзначили, 
що молоді люди прагнуть більше розваг, 5% - надають перевагу навчанню.

Як змінилися формати 

Більшість учасників опитування відзначили, що стало майже неможливо 
організовувати великі масові заходи, а якщо і проводять, то в основному в 
теплу пору року та на відкритому повітрі. Це, на думку молодіжних праців-
ників, призводить до зменшення активності молоді, збільшення пасивних 
(сидячих) форм заходів, зниження рівня охоплення молоді.

«Ми і раніше працювали онлайн, 
а з пандемією частіше».

«Молодь стала активніша в офлай-
ні, більш обізнана з різними 
комп'ютерними програмами, але 
мають психологічні труднощі».

«Так як ініціативні групи молоді 
прагнуть організовувати змістов-
не дозвілля молоді, то в час панде-
мії це практично не може відбути-
ся. Так як значна частина молоді 
це учні та студенти, і обмеження в 
ліцеях дуже суворі, ми не можемо 
проводити роботу по навчальних 
закладах та залучати їх до місь-
ких заходів масово. Робота пере-
творилася на одиничні заходи з 
обмеженою кількістю учасників. В 
основному - це вуличні заходи, ак-
ції, невеликі спортивні змагання. 
Заплановані навчання та тренін-
ги теж не всі проведено».

«Стали значно менше організо-
вувати масових заходів, розра-
хованих на велику кількість від-
відувачів. Фестивалі - лише в літ-
ній період на відкритому повітрі 
або у приміщенні з можливістю 
розсадки відвідувачів з дотри-
манням дистанції та за наявності 
ковід-сертифікатів. Зустрічі й об-
говорення різних питань з молод-
дю перейшли переважно в дис-
танційний формат. Стало менше 
живого безпосереднього спілку-
вання та емоційного контакту, що 
призводить до спаду активності 
молоді».
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Якщо говорити про формати роботи, то 59% відзначили, що формат ро-
боти значно змінився, 36%, що змінився, але не суттєво, і 5% - майже не змі-
нилися. Проте всі відзначили, що формат роботи так чи інакше змінився. 

З якими викликами Ви стикаєтеся в своїй роботі в часи пандемії?

Більшість відзначили, що найбільшим викликом є втома від постійного 
онлайну, на другому місці – збільшення навантаження та стирання кор-
донів між особистим і робочим часом, далі йде постійний пошук нових 
онлайн-інструментів для роботи з молоддю та зменшення доступу до мо-
лодих людей. Окрім того, в умовах скорочення ресурсів та пріоритизації 
інших сфер, як-от охорони здоров’я, багатьом потрібно пояснювати важ-
ливість молодіжної роботи загалом.  

«В умовах перманентних карантинів важливо врахувати суттєву мі-
грацію молоді для постійного проживання за межами України без по-
вернення, онлайн-ресурси полегшують спілкування в часи обмежень, 
дуже зручні за відсутності когось, проте не вирішать жодних проблем 
молоді».
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Ресурси

На питання, які ресурси найбільш актуальні в часи пандемії, більшість учас-
ників відзначили фінансові ресурси (63,6%), а ресурси, пошуком яких вони 
займаються – на першому місці інформаційні (68,2%) та навчальні (54,5%). По-
шуком фінансових ресурсів займається 36,4% опитаних молодіжних праців-
ників.

 

Яку підтримку надали органи влади та/або керівництво?

Більшість молодіжних працівників (36,7%) відзначили, що не отримали 
жодної підтримки та забезпечення і майже така ж кількість (36,4%) отрима-
ли підтримку у вигляді навчання, для 13,6% виділили комп’ютер, 4,5% купили 
платну підписку на Zoom.

Що потрібно зробити, в тому числі на законодавчому рівні, для здійснен-
ня ефективної молодіжної роботи під час пандемії і перманентних каран-
тинів

Пропозиції молодіжних працівників можна об’єднати у три окремі категорії:

1. Навчання, інформаційне і технічне забезпечення молоді. 

«Створення єдиної онлайн платформи для молоді», «Забезпечення мо-
лоді технічними засобами», «навчання молоді роботи з ПК, вміння пра-
цювати на різних платформах»
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2. Створення належних умов для роботи в онлайн

«Оплата молодіжним працівникам. А то так наче всі сидять вдома, тож за що 
платити?», «Забезпечити молодіжного працівника необхідними для його ро-
боти ресурсами, щоб він активно і плідно працювати з молоддю».

3. Зміни і вдосконалення в офіційних документах різного рівня, які регулюють 
проведення заходів під час пандемії

«Затвердити Умови проведення заходів/навчань в період пандемії (з більшим 
охопленням кількості учасників)», «В умовах перманентних карантинних об-
межень, як і щоразу при переході з однієї карантинної зони в іншу, потрібно 
чітко і якомога більш детально прописувати, за яких умов можна або не мож-
на проводити молодіжні заходи. Це потрібно для того, щоб уникати двоякого 
трактування змісту протоколів ТЕБ та постанов КМУ, а також для того, щоб мо-
лодь розуміла, зможе вона організувати захід з дотриманням усіх карантин-
них обмежень чи просто має сподіватися, що не знайдеться, до чого причепи-
тися ковід-патрулю».

Які онлайн-ресурси використовують молодіжні працівники в своїй молодіж-
ній роботі?

Більшість молодіжних працівників використовують Zoom, Google Drive та Google 
Docs, Telegram та Viber. Зі значним відривом йдуть Kahoot!, Skype та Mentimeter.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки.
Молодіжні працівники вміють швидко адаптуватися до нових умов, які виника-

ють в житті суспільства, переформатовувати свої заходи та підходи до роботи від-
повідно до існуючих викликів. Проте вони потребують навчальної, інформаційної 
та фінансової підтримки, бо часто молодіжні працівники самостійно шукають ре-
сурси для продовження своєї роботи. 

Спільнота молодіжних працівників досить самозарядна і швидко включається 
в процеси допомоги собі та один одному для опанування нових форм і методів 
роботи.

Пандемія призвела до вигорання через постійне включення в робочі процеси 
і невміння розділяти робочий і особистий час та відсутність екологічного підходу 
до роботи в онлайн-форматі, а як наслідок - до втоми від зовнішніх обставин, які 
постійно змінюються. Також вплив на психологічний стан молодіжних працівни-
ків відбувається і через те, що потрібно доводити необхідність самої молодіжної 
роботи в пандемію перед керівництвом, що призводить до збільшення кількості 
заходів. В той же час, ресурсу на психологічну підтримку немає. 

Істотне зменшення мережевих заходів в офлайн-режимі, де молодіжні праців-
ники могли б обмінюватися досвідом, спілкуватися з колегами в живому форматі, 
відволіктися від щоденної рутини та поспілкуватися з однодумцями, послаблює 
спільноту та не сприяє підвищенню якості молодіжної роботи.

Отже, для підвищення якості молодіжної роботи потрібно під час пандемії: 
- Проводити постійні навчання для молодіжних працівників з молодіжної ро-

боти в онлайн-режимі, а також навчання з цифрової грамотності, цифрової 
безпеки, використання даних, нових онлайн-інструментів.

- Проводити навчання для молоді, особливо з тем цифрової безпеки та вико-
ристання особистих даних в онлайн-режимі.

- Надавати психологічну підтримку як молодіжним працівникам, так і молодим 
людям. 

- Організовувати мережеві заходи в офлайн-режимі, що сприятиме зменшен-
ню стресу, обміну досвідом та нетворкінгу.

- Змінити підходи до фінансування заходів в сфері молодіжної політики, щоб 
була можливість забезпечити якісне надання послуг молоді.




