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ВСТУП 

 

Інтеграція поколінь та ідея активного довголіття сьогодні є одним із 

соціальних пріоритетів в усьому світі та Європейському Союзі. З огляду на 

демографічну ситуацію, глобальну міграцію та молодіжну мобільність і 

відповідні прогнози як в окремих країнах, так і по всьому світу важливим є 

забезпечити соціальне і національно-культурне відтворення націй, територій, а 

також створити передумови для суспільної взаємодії, комунікації та інтеграції 

між різними поколіннями. Зрештою формується запит на таку політику органів 

влади та місцевого самоврядування і діяльність неурядових організацій, які 

мають відповідати таким очікуванням йефективнобудувати діяльність як у 

молодіжній  сфері, так і у так званій сеньйоральній політиці (для осіб старшого 

віку). Прагнення зробити свій внесок у розбудову такого міжпоколіннєвого 

діалогу й актуалізувати цю проблематику у формуванні молодіжної та 

сеньйоральної політики у Дніпропетровській області обумовило появу 

польсько-українського проекту “Локальні лідери для розвитку 

Дніпропетровщини”  та всі заходи у його рамках.  

Проект реалізовано Фундацією розвитку Свентохловіц (Польща) та 

Радою молодих вчених Дніпропетровської області (Україна) у рамках програми 

Польсько-Американського Фонду Свободи RITA “Зміни в регіоні” за 

підтримки інституційних партнерів: Управління молоді і спорту 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління молоді, 

позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Дніпровської 

міської ради, Всеукраїнської громадської організації “Поруч”. Саме синергія 

дій усіх партнерів та учасників забезпечила ефективну реалізацію усіх 

запланованих ініціатив. 

Слід зауважити, що успішність будь-якого проекту визначається 

потенціалом її команди і якістю партнерства. Фундація розвитку Свентохловіц 

є неурядовою організацією у м.Свентохловіце, Сілезьке Воєводство, яка діє з 

метою розвитку громадянських компетенцій, зміцнення патріотизму та 

локальної культурної ідентифікації, підвищення розвиткового потенціалу міста, 

регіону та його мешканців. Фундація працює у сферах виховання і підтримки 

молодих лідерів, як серед молоді, так і старшого покоління, у сфері активного 

довголіття таміжпоколіннєвої інтеграції.Міжнародне співробітництво, а 

особливо співпраця з українським партнером ‒ Радою молодих вчених 

Дніпропетровської області є дуже важливим напрямком діяльності Фундації.У 

рамках спільних ініціатив ми маємо можливість обмінятися досвідом та 

практикою, використовувати їх у подальшій діяльності наших організацій, 
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маємо нагоду створювати спільні суспільно значущі проекти та робити внесок у 

розвиток польсько-української співпраці і наші регіони.  

Рада молодих вчених Дніпропетровської області є громадською 

організацією, яка об’єднує молодих учених освітніх та наукових закладів 

Дніпропетровської області задля всебічного сприяння розвитку академічного 

лідерства та професійного розвитку молодих вчених у регіоні, науково-

технічного, задля соціально-економічного та культурного розвитку області, 

регіону та країни. Рада реалізує багато ініціатив у сфері неформальної та 

інформальної освіти для різних категорій громадян (лекторії, наукові клуби, 

школа молодого вченого, тренінгова діяльність, проекти зі сприяння місцевого 

розвитку і т.ін.), саме завдяки можливості охопити усі сфери науки і життя Рада 

має великий людський потенціал, співпрацює з усіма ключовими 

стейкхолдерами у Дніпропетровській області, що забезпечує міжгалузеву та 

міжінституційну співпрацю у вирішенні проблем. Саме тому тема 

міжпоколіннєвої інтеграції повстала у центрі інтересів Ради, яка доклала 

чимало зусиль до актуалізації цієї тематики у нашому регіоні.  

Проект “Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини”ґрунтувався на 

досвіді сталого проекту Фундації розвитку Свентохловіц “Академія лідера”, у 

якому ключовим елементом у 2015 році стала саме взаємодія молоді та літніх 

людей. Цей проект з успіхом пройшов у Сілезькому Воєводстві, у його рамках 

було реалізовано 6 амбітних місцевих ініціативй одночасно активізовано понад 

300 осіб. Було розроблено модель “Академії лідера”, завдяки якій відбувається 

підготовка майбутніх лідерів у своїх середовищах задля реалізації 

різноманітних соціальних проблем, у т.ч. спільних для обох поколінь інтересів і 

питань.З огляду на успішність цього проекту в Польщі, Фундація спільно з 

Радою молодих вчених Дніпропетровської області вирішили спробувати 

реалізувати аналогічні заходи в Дніпропетровській області. Міжнародна 

“Академія лідера”була адаптована до української специфіки та поєднана з 

навчальним візитом до Сілезького Воєводства.Успіх проекту, безперечно, 

забезпечено командою учасників проекту, за пошук і набір яких відповідала 

Рада молодих вчених: 6 молодих людей, 6 старших людей, 2 представників 

органів влади та 2 – від неурядових організацій –така команда змістовно, за 

своїми настроями, ідеями, високою мотивацією, заангажованістю та 

бажаннямробити подальші дії міжпоколіннєвої інтеграції на локальному рівні, 

визначилауспіх такого пілотного проекту йобумовила вдалу його реалізацію у 

Дніпропетровській області. 

Від імені координаторів проекту – Ради молодих учених 

Дніпропетровської області та Фундації розвитку Свентохловіце – висловлюємо 

щирі слова подяки усім колегам, команді проекту, партнерам за відданість 
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справі міжпоколіннєвої інтеграції, за новий досвід і соціальні ефекти, за радість 

дніпровських сеньйорів і відчуття наступності у молоді!  

Дякуємо Польсько-Американському Фонду Свободи і програмі “RITA – 

Зміни в регіоні” за можливість вивчити та здійснити справжні зміни у нашому 

регіоні на основі кращого польського досвіду! 

Дякуємо Управлінню молоді і спорту Дніпропетровської ОДА та ВГО 

“Поруч”. За їх фінансової й організаційної підтримки команді вдалося 

реалізувати локальні ініціативи на високому рівні!  

У збірнику представлено матеріали проекту – результати дослідження, 

кейси з організації та проведення міжпоколіннєвих інтеграційних зустрічей, 

матеріали учасників проекту. Висловлюємо сподівання, що тема інтеграції 

поколінь, порушена у проекті, стане однією з пріоритетних як у молодіжній, так 

й соціальній, і пророзвитковій політиці Дніпропетровщини, приверне увагу 

активних громадян, які разом перетворять Дніпро на інтегрований ефективний 

соціально-культурний простір активного довголіття. А напрацьований і 

накопичений досвід стане у нагоді усім, хто прагне й надалі розбудовувати 

міжпоколіннєвий діалог в Україні. 

 

 

Даміан Хамерла, 

Президент Фундації розвитку Свентохловіц,  

координатор проекту “Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини” 

(програма RITA – Зміни в регіоні); 

 

Ірина Дегтярьова,  

заступник голови Ради молодих вчених  

Дніпропетровської області, співкоординатор проекту  
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Частина 1 

Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини: 

проект, команда, ідея, перспективи 

 

Проект “Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини” реалізовано у 

2016 р. Радою молодих вчених Дніпропетровської області разом з Фундацією 

розвитку Свентохловіц (Польща) за підтримки Польсько-Американського 

Фонду Свободи у рамках програми “RITA-Region in Transition” (“Зміни в 

регіоні”). Партнерами проекту стали Управління молоді та спорту 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління молоді, 

позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Дніпровської 

міської ради, Всеукраїнська громадська організація “Поруч”. 

Ідея проекту з’явилася огляду на важливість самої проблеми – 

необхідності будувати стратегію розвитку базових громадянських 

компетентностей, публічних політик, планування розвитку територій з 

урахуванням демографічних показників і прогнозів. Згідно з даними 

статистикистаном на 1 жовтня 2016 р. населення Дніпропетровської області 

налічує 3 млн. 238 479 тис. осіб. При цьому чисельність населення віком 60+ на 

сьогодні становить 1 млн. 261 тис. осіб, тобто – третину населення області. У 

Дніпропетровській області рівень демографічного навантаження на 1000 осіб у 

віку 16-59 років становить 36,7%.
1
Чисельність населення м. Дніпра станом на 1 

жовтня 2016 р. становить 980 997 тис. осіб, порівняно з 2015 р. населення 

зменшилося на 9 тис, а порівняно з відповідним періодом 2014 р. природне 

скорочення населення збільшилося у 1,7 рази, що пов’язано зі зростанням рівня 

смертності. Важливо усвідомлювати, що за короткий час серйозно повстане 

питання не лише залучення старшого покоління до активної соціальної 

діяльності, а й проблема, пов’язана з доглядом за особами похилого віку, а 

відтак і планування відповідних локальних політик. Тому важливо не лише 

актуалізувати й висвітлювати тенденції старіння населення і важливість 

соціального діалогу поколінь, а й активізуватиосіб пенсійного віку до 

активного життя. В області та місті, безперечно, є позитивний досвід роботи з 

населенням похилого віку, минулого року розпочато проект міського голови 

Б.Філатова “Золотий вік” (безкоштовний муніципальний табір відпочинку для 

людей похилого віку), діють 2 університети третього віку у Дніпропетровській 

державній медичній академії, Дніпропетровському університеті ім.Альфреда 

Нобеля, функціонує низка територіальних центрів та клубів. Але все ж основна 

робота проводиться у сфері соціального захисту та допомоги. І головним 

                                                        
1 Дані Головного управління статистики у Дніпропетровській області, 

http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/ds/2016/ds4_g01.pdf 
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недоліком цих заходів є їх несистемність та суттєвий брак інформованості 

населення і цільових груп, зокрема. Натомість досвіду щодо об’єднання двох 

різних вікових груп населення, інтеграції молоді та старшого покоління, 

організації синергетичної політики у Дніпропетровській області дотепер не 

було. 

Таким чином, стратегічною метою проекту є зміцнення громадського 

самоврядування та суспільна активізація молоді та старших осіб (60+) у місті 

Дніпрі та Дніпропетровській області, а також інтеграція між поколіннями, 

ламання взаємних стереотипів і розвиток громадянських компетентностей 

молоді та старших осіб.  Крім цього, завданням проекту є привернути увагу 

локальної громади на проблеми комунікації та спільної активності молоді і 

старших осіб, на негативні наслідки у суспільстві, які виникають через брак 

порозуміння та контактів між поколіннями. 

У реалізації проекту було вивчено та використано кращий європейський, 

зокрема польський досвід, Фундації розвитку Свентохловіц, Сілезького 

Воєводства, у роботі з молоддю та старшими особами та впроваджено у 

громадську практику у Дніпропетровській області.  

Проект було реалізовано з липня по грудень 2016 р. у трьох етапах: 

• Етап 1 – 10-20 вересня 2016 р. – навчальний візит і тренінг у Польщі; 

• Етап 2 – жовтень 2016 р. – підготовка та розроблення локальних 

ініціатив; 

• Етап 3 – листопад-грудень 2016 р. – реалізація локальних проектів для 

молоді та старших осіб. 

Завданням навчального візиту до Польщі та лідерського тренінгу за 

форматом міжпоколіннєвої “Академії лідера” є одночасна підготовка активних 

представників молоді та старшого покоління до лідерської діяльності у своїх 

середовищах задля активізації місцевого населення. Під час візиту до Польщі 

важливо було ознайомитися з польським  досвідом та з практикою місцевих, 

регіональних, національних ініціатив для  старшого покоління, що реалізуються 

у Сілезькому Воєводстві різними суб’єктами (адміністрація, НГО, фірми) 

Лідерський тренінг охоплював методичну підготовку активних 

представників молоді та старшого покоління до лідерської діяльності у своїх 

середовищах задля активізації місцевого населення. 

Навчальний візит до Польщі.З 10 по 20 вересня 2016 р. група молоді та 

старшого покоління, відібраних на конкурсних засадах, відвідала Сілезьке 

воєводство, де ознайомилася з досвідом реалізації соціальної та молодіжної 

політики Польщі та Сілезького Воєводства в аспекті міжпоколінної інтеграції 

та суспільної активізації молоді і старшого покоління, на власні очі побачили ті 

ініціативи для старшого покоління у Сілезькому воєводстві, що реалізуються 
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різними громадськими організаціями, молоддю, самими сеньйорами, органами 

влади, вищими навчальними закладами. 

Учасниками проекту стали представники молоді Микола Решетняков 

(ДНУ), Анастасія Гюнтер (ДДАЕУ), Віра Бондаренко (ДДМА), Вікторія 

Мозолевич (Транспортно-економічний коледж), Поліна Біліченко (ЛІТ), 

Дмитро Редькін (молодіжна рада м.Дніпра); старшого покоління – Олексій 

Гилюн (ДНУ), Тетяна Чумаченко та Сергій Власов (НГУ), Тетяна Шумік (ЛІТ), 

сеньйори Олена Єленіна та Василь Сухов; представники адміністрації – Руслан 

Буленок (управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного 

виховання Дніпровської міської ради) та Владислав Яцук (управління молоді та 

спорту Дніпропетровської облдержадміністрації); громадські організації 

представляли Ірина Дегтярьова (РМВ) та Марія Тищенко (Поруч). 

У день 1 дніпряни відвідали м.Свентохловіце та Міський молодіжний 

будинок культури, де малу цікавий досвід участі у традиційних заходах, які вже 

проходять там майже 15 років, як-от:  сеньйоральна ініціатива “Музичний 

ранок” – щопонеділка (у період канікул – раз на 2 тижні) на 10.00 у Будинку 

культури збираються місцеві сеньйори (старші особи) поспівати, попити чаю у 

веселій компанії. Організатором є Музей Сілезьких Повстань, партнерами 

соціальними – Фундація розвитку Свентохловіце. Вони мають свої пісенники, у 

яких майже 100 пісень, які знають усі. На музичний ранок 11 вересня 2016 р. 

завітало понад 60 осіб – веселі, усміхнені, натхненні, щасливі сеньйори віком 

65+ з маленького міста Свентохловіце, щоправда гендерний баланс порушений 

– більшість жінки. Гурт сеньйорів грає майстерно! Метою музичного ранку є 

інтеграція середовища сеньйорів у місті та поширення культури серед 

мешканців старшого покоління. Чай і смачні булочки створюють особливу 

атмосферу свята! Дніпровська делегація привітала сеньйорів своїми піснями – 

“Одна калина” та “Розпрягайте хлопці коні”, а також разом заспівали польсько-

українських “Соколів”. 

Знайомство з акторами театру сеньйорів “Сеньйори ХХІ ст.” справило 

неймовірне враження на нашу команду. Заняття з акторської майстерності та 

спільний танок наші молоді і старші колеги запам’ятають надовго. Але 

важливим є те, що такі програми мають на меті активізувати спільноту, не дати 

старшим особам у віці 65+ стати на маргінесі соціального життя, 

насолоджуватися, радіти, реалізовувати свої мрії, жити творчо! 

На зустрічі з Даміаном Хамерлою, Президентом Фундації розвитку 

Свентохловіц, партнером та координатором спільного з Радою проекту була 

особливо акцентована освітня роль неурядових організацій у реалізації 

соціальних проектів, інтеграції локального середовища, активізації людей 

старшого віку з іншими. Фундація працює у трьох основних сферах: підтримка 
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молоді, підтримка старших осіб та міжнародна співпраця. Пан Даміан 

презентував основні програми Фундації – стипендії для локальної молоді (3 

критерії одночасно – складна матеріальна ситуація, хороші результати 

навчання у школі, громадська активність) та Академія лідера для змішаної 

групи учасників – молодь та сеньйори. 

День 1й завершило неймовірне відвідування Музею Сілезьких Повстань 

1919-1921 рр. Події столітньої давнини можуть розглядатися як такі, що є 

актуальними і сьогодні. Сила духу поляків, безмежна віра у Польщу та 

польську націю, масова підтримка ідей територіальної цілісності Польщі, 

міжнародна підтримка єдиної Польщі (Вудро Вілсон) – це історичні уроки, які 

демонструють нам Сілезькі повстання. 

День 2 видався дуже насиченим. Спершу – відвідали Центр наукової 

інформації та наукову бібліотек CINIBA у м.Катовіце. Це спільний проект 

Сілезького та Економічного університетів у Катовіце, сучасна наукова 

бібліотека, яка відповідає стандартам ХХІ століття, як у сфері надання 

інформації, необхідної для успішного навчання в обох вишах, покращення 

якості вищої освіти шляхом підвищення наукового потенціалу, а також 

забезпечення доступу до наукової літератури в регіоні. 

Другим у пункті програми була зустріч з Міхалом Кухарським – 

директором Академічного підприємницького інкубатораAIP Sląsk у Сілезькому 

університеті. Це є місце розвитку стартапів та малих фірм мешканців Польщі, 

зокрема і підприємницької діяльності студентів та академічної спільноти. 

Інкубатор функціонує в рамках трьох сфер: фірма (консультування та супровід 

діяльності фірми, можливість розвивати власну торгівельну марку під 

юридичною особою інкубатора); знання (навчання кращих практик ведення 

бізнесу); суспільство (оточення фірми, власна екосистема фірми). 

Команду проекту вразив відділ промоції та контактів зі ЗМІ м.Битом, 

діяльність якого має на меті активізацію локального середовища, співпрацю з 

різними організаціями та підтримку соціальної діяльності, і для старших осіб 

зокрема. До зустрічі долучилися теж представники Центру постійної освіти у 

м.Битом, які презентували власний досвід у рамках Університету третього віку 

та ідеї щодо їх реалізації. Безліч різних ідей – від звичайних занять, тренінгів, 

майстер-класів – до Олімпіади сеньйорів, конкурсів краси, творчих конкурсів, 

фестивалів театрів сеньйорів, проектів міжнародних, що спрямовані на 

інтеграцію сеньйорів з двох країн.  Після спільного з польськими сеньйорами та 

студентами Університету третього віку обіду заспівали разом з Клубом 

Романтичних сердець польські пісні, потім і українську. Єжи Брум (звичайний 

сілезький сеньйор) і Томаш Данді (експерт у питаннях між поколіннєвої 

інтеграції, волонтер Фундації розвитку Свентохловіце) поділилися своїм 

https://www.facebook.com/hashtag/aip?source=feed_text&story_id=1086642584716326
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свіжим досвідом підготовки та старту проекту для старших осіб. Томаш 

розповів про досвід організації Академії лідера для молоді та старших осіб 

одночасно. Висновок: старші особи Сілезії – дуже щасливі! Вони мають багато 

чим зайнятися, мають багато можливостей і локацій для зустрічі, мають 

традиції, мрії та плани на майбутнє! Лишається тільки побажати натхнення та 

ідей, а команді Дніпра – навчитися їх досвіду та спробувати реалізувати такі 

ініціативи в Україні! 

День 3 візиту ознаменувався не менш вражаючими подіями та зустрічами. 

Учасники проекту мали чудовий активний ранок у Сілезькому парку, де 

зустрілися з Фундацією Сілезького парку у м.Катовіце, з пані Евою Куліш – 

керівником проекту “Конгрес “Громадянин сеньйор” (Obywatel Senior), 

волонтерами Паркової академії волонтерства. Пані-сеньйорки, які є активними 

пенсіонерами та волонтерами, провели неймовірну танцювальну майстерню, де 

наші учасники разом з сілезькими сеньйорами потанцювали, позаймалися 

фітнесом та соціальною інтеграцією через танець. Марія Вишневська розповіла 

про роботу у волонтаріаті парку. Пан-сенйьор Едвард Ярош очолив прогулянку 

нордичної ходьби (з палицями) по парку. Сілезький парк є одним із найбільших 

муніципальних парків світу (600 га), налічує 67 років своєї історії. Власником 

парку є воєводство, бюджет парку у 2015 році був 10 млн. злотих, у 2016 р.- 

менше, 2-3 млн. злотих. У парку функціонує Фундація як неурядова 

організація, яка займається соціальними проектами, зокрема у трьох напрямках: 

волонтерство сенйьорів (Паркова академія волонтерства), позашкільна освіта – 

заняття з природознавства для дітей та проектна і грантова діяльність. 

Волонтерство сеньйорів (Паркова академія волонтерства) для самих сеньйорів 

– це унікальний проект, який дозволяє місцевим старшим особам після виходу 

на пенсію лишатися суспільно активними, комунікувати, відкривати нові 

сторони життя наново! Там же діє університет третього віку, де проходять 

заняття з йоги, нордичної ходьби, іноземних мов, танців, рукоділля, триває 

робота з написання проектів. Ідея сеньйора-лідера є абсолютно співзвучною 

викликам Ідея сеньйора-лідера є абсолютно співзвучною викликам часу, 

політичної ситуації в Україні, Польщі та Європі. Нам потрібні активні 

громадяни з унікальним життєвим досвідом, які готові ним поділитися і робити 

різні корисні справи для таких же пенсіонерів! 

На зустрічі з прес-секретарем комунального закладу культури 

ім. Христини Бохенек Лукашем Коленбасяком, була презентована 

муніципальна програма “Катовіце-місто садів” та діяльність міста у сфері 

культури, підтримки соціальних ініціатив для локального середовища та 

співпраця з неурядовими організаціями, як молоді, так і старшого віку. 

У день 4 мали зустріч з представниками регіональної влади, у 
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Маршалковському уряді. Зустрілися з Боженою Боровець – директором Центру 

соціальної політики Сілезького Воєводства, яка розповіла про воєводську 

політику для осіб старшого віку (т.зв. сеньйоральна політика); з професором, 

доктором Марією Зралек – головою Сілезької ради сеньйорів; інспектором 

Кшиштофом Казек – уповноваженим Коменданта Воєводської поліції у 

м. Катовіце, який займається захистом прав людини.  

Сеньйоральна політика у Сілезії – це  комплекс дій, активностей задля 

задоволення базових потреб осіб старшого віку, крім охорони здоров’я, – у 

спілкуванні, у соціалізації, в активному і здоровому способі життя, у дозвіллі, у 

їх бажанні бути потрібними і корисними для суспільства після завершення 

трудової діяльності, їх бажанні волонтерської діяльності. Причому, активну 

позицію у такій діяльності займають різні гравці – і органи влади, і молодь, 

різні установи і заклади, і що важливо самі старші люди. Усі програми, 

проекти, ініціативи, з якими наша команда ознайомилася у Польщі, мають на 

меті активізувати спільноту, не дати старшим особам у віці 65+ стати на 

маргінесі соціального життя, насолоджуватися, радіти, реалізовувати свої мрії, 

жити творчо! Як доводять дослідження, за такого життя, знижується і 

захворюваність, і смертність серед старших людей. Органи влади, підтримуючи 

такі ініціативи, значно економлять на медичних послугах та соціальному 

обслуговуванні осіб похилого віку. 

У Сілезькому Воєводстві діє програма “Сілезія для сеньйора”, у рамках 

якої реалізуються такі ініціативи:  

- Сілезька карта сеньйора (система знижок та пільг на різні послуги – 

освітні, культурні, спортивні, туристичні, здоров’я і т.п. у воєводстві для усіх 

сеньйорів старше 60 років, координатор проекту – Регіональний центр 

соціальної допомоги, на сьогодні 53 партнери), наприклад, Музей Сілезьких 

Повстань у Свентохловіцах – знижки та безкоштовні музичні ранки по 

понеділках; 

- Сілезька рада сеньйорів (консультативно-дорадчий орган Маршалека 

Воєводства, аналогічні ради створені при усіх органах місцевого 

самоврядування) – 20 членів, термін – 3 роки, основна мета – інтеграція 

середовищ старших осіб, платформа для обміну досвідом, інформування та 

підтримки сеньйорального середовища, подання пропозицій до регіональної 

сеньйоральної політики;  

- інтернет-платформа для сеньйорів, де можна знайти усю інформацію, 

яка є корисною для осіб старшого віку.  

- У Сілезії утворено коаліцію проти ненависті та впроваджено так званий 

“Конверт життя” – запис та збереження важливої інформації про старшу особу, 

її здоров’я та загрози у місці, на яке би вказала спеціальна наліпка. Володіння 
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такою інформацією є важливим для рятувальних служб та лікарів і дійсно може 

врятувати життя, якщо людині стає погано. Також є спеціальна карта IcE – 

контакт з близькою особою, у разі погіршення стану здоров’я або зникнення 

старшої людини. 

Поліцейські у Польщі займаються питаннями правової освіти населення 

та захисту прав людини і моніторингом того, наскільки правоохоронні 

структури дотримуються цього і захищають людину. Система безпеки в цілому 

є досить складною і комплексною, але важливо, щоб усі розуміли, що за неї 

відповідає не лише поліція чи влада, а також самі громадяни. Безпека людини, і 

молодшої, і старшої має бути понад усе! 

Крім цього, варто зауважити, що постійно працює низка університетів 

третього віку, відбуваються конференції університетів третього віку, змагання 

для сеньйорів (Олімпіади, регіональні, загальнопольські), Сілезький конгрес 

сеньйорів, діє Загальнопольський громадянський парламент сеньйорів, 

відповідно є делегати від кожного регіону, і Сілезії зокрема. Широко 

розвинутим є волонтаріат сеньйорів для самих сеньйорів. Воєводство та органи 

місцевого самоврядування постійно оголошують конкурси для організацій із 

реалізації ініціатив для старшого покоління. 

Етап 2. Спільний молодіжно-сеньйоральний тренінг за форматом 

“Академія лідера” став частиною навчального візиту до Польщі і відбувся у 

гірському містечку Щирк Сілезького воєводства.  

Тренінг був спрямований на опрацювання механізмів проектної 

діяльності від ідеї проекту до його успішної реалізації: 

- формування цілей проекту (чого прагнуть досягнути реалізатори 

проекту? До якої ситуації допровадити? Яка зміна повинна настати?  SMART-

критерії) 

- часові рамки і графік дій (коли проект може бути реалізовано? 

хронометраж проекту, діаграма Ганта) 

- реалізатори (команда, яка виконуватиме завдання, які компетенції і 

досвід мають учасники, їх можливості реальної заангажованості у проект) 

- партнери (аналіз стейкхолдерів – з ким буде реалізовано проект? Хто 

може надати підтримку?) 

- одержувачі, цільова група проекту (на кого спрямовано і поширюється 

дія проекту? На кого впливає? Безпосередньо чи опосередковано, 

характеристика середовища) 

- засоби реалізації проекту (якими засобами володіє команда проекту для 

його реалізації? Матеріальні та нематеріальні? Що потрібно для більш 

успішного та ефективного досягнення поставлених цілей?) 

- результати та методи їх вимірювання (яких результатів хочуть досягти 
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реалізатори? Яким чином вони будуть визначені? Якісні та кількісні показники 

результативності проекту) 

Сформульовано бачення саме локального проекту – це запланована низка 

заходів на конкретній території, визначених у часових рамках, які реалізовують 

певні цілі. Локальний проект покликаний інтегрувати різні середовища, 

зацікавлені у покращенні ситуації та вирішенні проблеми. Окрім конкретних 

результатів, проект має й освітній вимір - учасники отримують та 

удосконалюють такі вміння: групова (командна робота), прийняття рішень у 

команді, вирішення конфліктів та досягнення компромісу, формулювання та 

висловлення власних думок та сприйняття інших осіб, планування заходів 

проекту, його фінансування, пошук партнерів до співпраці, передбачення 

ризиків і труднощів та їх подолання. Учасники проекту повинні водночас бути 

командними гравцями та мати певний рівень самостійності. Необхідність 

пошуку рішень, нова інформація створює передумови для розвитку нових 

навичок, які потім активно можна закріпити у практиці проектної діяльності під 

час реалізації локального проекту. 

Під час занять команда проекту розглянула таке важливе питання, як 

ефективна комунікація, двостороння/одностороння комунікація та сформувала 

10 правил ефективного спілкування з урахуванням теорії й практики 

комунікації:1) говори від свого імені (я-повідомлення); 2) просити те, що дійсно 

хочеш отримати; 3) відмовляйся віддати те, що не хочеш віддавати (уміння 

говорити “ні”); 4) формулювати повідомлення повністю; 5) бути обережним із 

формулюванням відмов (не маніпулювати, а говорити чесно, “я не можу”); 6) 

говорити про те, що ти можеш зробити на цей момент, про сучасну ситуацію, а 

не про минуле чи майбутнє; 7) говорити конкретно, повідомляти конкретні 

речі, а не загальними фразами; 8) висловлювати власну точку зору; 9) слухати 

власне тіло (відчувати себе і свої емоції під час розмови, дослуховуватися до 

реакції тіла, звертати увагу на жести співрозмовника); 10) питання “як і що?” 

замість “чому?” (питання “чому” провокує до пошуку відмовок).  

Окремо розглянуто особливості спілкування із журналістами та засобами 

масової інформації, наголошено важливість публічності та відкритості у 

реалізації проектів та роботі організацій. 

Крім цього, окремою частиною тренінгу стала тема командоутворення та 

лідерства: teambuilding та teamleading; яка у міжпоколінній команді набуває 

нового значення і звучання.  Мудрість та знання старшого покоління, поєднані 

з енергією та ентузіазмом молоді, здатні забезпечити синергетичний ефект у 

реалізації спільних ініціатив та позитивно вплинути на усі середовища та 

суспільство в цілому. 

У результаті триденних тренінгів були сформовані дві міжпоколінні 
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команди, які й розробили локальні ініціативи інтеграції молоді та старшого 

покоління, що й були згодом реалізовані у Дніпрі протягом жовтня-грудня 

2016 р. – Міжпоколіннєві посиденьки “Зустріч поколінь” (22 жовтня 2016 р., 

Пала студентів ДНУ ім.О.Гончара) та інноваційне регіональне соціологічне 

дослідження інтересів, цінностей та можливостей співпраці молоді та старшого 

покоління, організація Регіонального форуму міжпоколіннєвої інтеграції 

“Енергія поколінь” (16 грудня 2016 р., Управління молоді іспорту ОДА). Крім 

цього, ВГО “Поруч” у партнерстві з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) та у співпраці з командою “Локальних лідерів...” 

організувала у Дніпрі міжпоколіннєву “Школу волонтерів”, яка зібрала 50 

учасників різного віку, серед яких були і волонтери-початківці, так і 

волонтериіз 40-річним стажем волонтерської діяльності. 

У Дніпропетровській області було організовано низку медіа-заходів щодо 

теми міжпоколіннєвої інтеграції та проведення спільних заходів. Власне 

результати спільної команди лідерів із молодіжного та сеньйорального 

середовищі представлені у подальших розділах цієї збірки. Ми, дійсно, 

пишаємося досягнутими результатами наших учасників, щиро радіємо за те, що 

ідея інтеграції молоді та старшого покоління сьогодні активно пропагується у 

нашому місті, регіоні та всій Україні.  

Маємо надію, що матеріали та досягнуті результати проекту “Локальні 

лідери для розвитку Дніпропетровщини” стануть основою для подальшої 

координації дій у місті та регіоні в напрямку створення обґрунтованої 

сеньйоральної політики, політики активного довголіття та актуалізації ідеї 

інтеграції поколінь у молодіжній політиці регіону. 

І.Дегтярьова,  

співкоординатор проекту (використано навчальні  

матеріали “Академії лідера” Д.Хамерли)   
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Частина 2 

Регіональна ініціатива 1: Досвід організації і проведення міжпоколіннєвих 

посиденьок “Зустріч поколінь” (жовтень 2016 р.) 

 

Життя у суспільстві підкорено певним стереотипам, що історично 

склалися і закріпилися в нашій свідомості, можна сказати, що стереотип - це 

традиційний, звичний канон думки, сприйняття й поводження. Стереотип 

допомагає людині орієнтуватися в тих обставинах, які не вимагають від неї 

серйозних роздумів або індивідуальних рішень. Але водночас стереотипи як 

підсвідомі стандарти поведінки відіграють негативну роль у ситуаціях, де 

потрібна повна інформація й об'єктивна оцінка; іноді стереотипи, як певні 

застиглі конструкти, спричинюють виникнення й закріплення упереджень, 

ворожості до нового. Одним із таких класичних соціальних стереотипів є 

конфлікт між батьками і дітьми, між молоддю та старшим поколінням. Саме на 

руйнування цього стереотипу, на скорочення міжпоколіннєвої прірви 

спрямовано проект “Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини” та усі 

локальні ініціативи, що були розроблені й організовані спільно молоддю та 

старшим поколінням. 

Перша локальна ініціатива для інтеграції поколінь – молоді та старших 

осіб (сеньйорів) – відбулася 22 жовтня 2016 р. у Палаці студентів ДНУ ім. 

О.Гончара у форматі міжпоколінних посиденьок “Зустріч поколінь”, у якій 

взяли участь більше 60 учасників – як студентської молоді, так і осіб 55+. 

Зустріч поколінь підтримали управління молоді і спорту Дніпропетровської 

облдержадміністрації, управління молоді та національно-патріотичного 

виховання Дніпровської міської ради та ВГО “Поруч” та ТМ “Аскольд”. 

Основною метою заходу є активізація комунікації між поколіннями та 

спільне проведення активного дозвілля. Мотивацією до організації зустрічі 

поколінь стала ідея інтеграції молоді та старших людей, надзвичайно важлива 

для виховання та культивування суспільних цінностей, для спадковості 

традицій та любові до нашої рідної землі. Молодь бачить Дніпро такими же 

яскравими, натхненними молодими очима, якими його бачили їхні бабусі і 

дідусі 40-50 років тому, і якими відчуватимуть місто їхні діти. Чим жила 

молодь у минулому? Які у неї були інтереси, захоплення, мрії, бажання? Як 

студенти 50-60х організовували своє дозвілля? Де збиралися, співали, 

танцювали, зустрічалися, закохувалися? Які проводили фестивалі і свята? Для 

сучасної молоді важливо знати не лише своє родинне коріння, а й дух нашого 

міста, молодіжний дух Дніпропетровщини.  

Зустріч поколінь відбувалася у стилі посиденьок: гімнастика на розігрів і 

підготовка до танців, “Танцюльки” (майстер-клас із сучасного танцю та 
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вальсу); чаювання та “Фотопосиденьки” (фотовиставка різних відомих місць 

Дніпра сьогодні і 30 років тому; фотоконкурси; спільна професійна фотосесія 

молоді та старших осіб); “Кінопосиденьки” (ексксурс у кіноперлини минулого і 

сучасності; кіно-конкурс). Крім цього, для учасників зустрічі поколінь на 

бандурі зіграв відомий дніпровський кобзар Валерій Харченко, насамкінець 

молодь і старше покоління заспівали разом відомі хіти, які об’єднали усіх 

гостей свята!   

Гостей свята вітала чарівна скрипка та фортепіано, класична музика у 

виконанні ансамблю “Овація” Палацу студентів ДНУ ім. О.Гончара. Першою 

запрацювала танцювальна локація. Оздоровча гімнастика від Павла Шкарупіла, 

викладача ДДІФКіС розігріла усіх у холодний день, додала настрою і тонусу на 

усе подальше свято! Активні вправи виконували усі – і старші, і молодші! Під 

час такої розминки усі змогли показати свої вміння у фізичних вправах, 

гнучкості, координації та силі.  

 

Танцювальний флешмоб під сучасну музику та пісні 80-90х від Віри 

Бондаренко, студентки ДДМА, зібрав усіх гостей свята в єдине коло, згуртував 

та неабияк захопив сеньйорів! Навіть організатори не очікували таких 

результатів, гості зустрічі золотого віку так вміло повторювали рухи, що навіть 

активна молодь здивувалася та брала приклад зі своїх старших друзів.  
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Потім у ніжному повільному вальсі від тренера Анни Лацис (ТСК 

«Ритм») закружляли наші молодіжно-сеньйоральні пари та остаточно 

зламалися усі стереотипи щодо іншого покоління. Молоді і старші люди 

іншими очима подивилися одні на одних, по-іншому почали ставитися, 

відчули, що вони можуть мати набагато більше спільного, ніж собі уявляли 

досі. 

 
Спільні танці дуже зблизили учасників, тому до фотопосиденьок усі 

підійшли у надзвичайно піднесеному настрої, і спільні фото з раритетними 

предметами та їх сучасними аналогами/наступниками вийшли неймовірні! 

Спеціально до “Зустрічі поколінь” була облаштована фотозона із раритетним 

брендволом, предметами того часу та сучасності, із фотовиставкою видатних 

місць міста Дніпра сьогодні і в минулому. Було організовано конкурси на 

знання старшим і молодим поколіннями цих відомих дніпровських місць, 

учасники мали можливість поділитися емоціями і спогадами, які з ними 

пов’язані.  

На спільних фото ощадна книжка і банківська карта, друкарська машинка 

і ноутбук, патефон і MP3-плеєр, паперова книжка та електронна книга у руках 

молодої та старшої людини на ретрофоні виглядають дуже стильно і 

натхненно!  
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На кінопосиденьках, переглядаючи різні уривки із відомих кінофільмів, і 

молодь, і старше покоління відчули на собі, наскільки вони мало знають про 

інтереси, епоху один одного, бо ж багато назв фільмів учасники так і  не змогли 

загадати. Природно, що кожне покоління має своїх героїв, народжує свою 

культури, але усі наступні мусять її поважати, і в жодному разі її не зневажати. 

Для бабусь «Аватар» - це такий же інший світ, як і для сучасного студента 

фільм «Девчата», але на зустрічі поколінь усі дивилися одне кіно і мали змогу 

поговорити про це разом. 
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Запальні українські пісні завершили наші посиденьки. На згадку про цей 

день учні Ліцею інформаційних технологій подарували сеньйорам маленькі 

символічні подарунки. На зустрічі також відбувалося опитування у рамках 

другої ініціативи міжпоколіннєвої інтеграції “Енергія поколінь”, що стосується 

взаємних уявлень і стереотипів та пошуку спільних інтересів та можливостей 

взаємодії. Одним із таких напрямків, як говорять самі сеньйори, є організація та 

проведення занять з комп’ютерної грамотності, з користування смартфоном і 

мобільним телефоном, адже комунікація є однією з проблемних сфер життя 

людей похилого віку.  

Серед усіх учасників старші особи віком 60-70 років було 11 осіб (1956-

1946 р.н.), сеньйорів віком 70+ - 10 осіб. Настаршою учасницею посиденьок 

стала пані Олександра 1933 р.н. у віці 83 роки, наймолодшими учасниками 

були 16-річні ліцеїсти 2000 р.н., отже, вікова різниця учасників складала 67 

років, але її ніхто абсолютно не відчув.  

Отже, програма заходу дала можливість молоді і старшому поколінню, 

попри соціальні та індивідуальні стереотипи, спільно і цікаво провести 

дозвілля, відчути спільне Дніпровське коріння, спільні інтереси та цінності, 

відкрити наново для себе інше покоління. Тож на міжпоколінних посиденьках 

були взаємні щирі усмішки, радість і позитив, шалена енергетика, рух та 

активність, довіра та цікавість, а також незабутні спогади на майбутнє, наше 

спільне майбутнє. За аналізом анкет оцінювання, учасники “Зустрічі поколінь” 

дуже високо оцінили цей захід і зазначили велику необхідність його 

продовження. Важливо, що молоді і старші люди подивились іншими очима 

одне на одного, по-іншому почали ставитися, відчули, що вони можуть мати 

набагато більше спільного, ніж собі уявляли досі.  

 

В.Бондаренко, Т.Шумік, В.Мозолевич, А.Гюнтер,  

Д.Редькін, В.Яцук, Р.Буленок, О.Єленіна, 

команда проекту 



 19 

Частина 3 

Регіональна ініціатива 2: “Школа волонтера” в аспекті міжпоколіннєвої 

інтеграції (листопад 2016 р.) 

 

Активним учасником і надійним партнером у проекті “Локальні лідери 

для розвитку Дніпропетровщини” є всеукраїнська громадська організація 

«Поруч» – це спільнота волонтерів, які об’єдналися з метою реалізації 

благочинних проектів (з 2011 р.). Метою організації є виховання лідерів нової 

генерації через популяризацію волонтерського руху та сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні (детальніше – на сторінці організації 

www.poruch.ua). Волонтерство у широкому сенсі цього слова, волонтерство без 

вікових меж, соціальних рамок, професійних сфер – та ідея, яку пропагують 

експерти та волонтери “Поруч”, які мешкають у різних куточках України, проте 

їх об’єднують спільні цілі та мотивація на краще майбутнє рідної країни. 

Підтримуючи щільний зв’язок між містами, у яких знаходяться 

представники ГО “Поруч”, поширюються соціальні проекти та акції у громадах 

Дніпра разом з підтримкою Ради молодих учених Дніпропетровської області, а 

також власні ініціативи активних жителів міста і власне учасників українсько-

польського проекту, які здобули корисні навички і знання лідерської діяльності 

задля активізації міського населення. Особлива увага заходів привертається на 

те що у більшості заходів беруть участь молодь і люди похилого віку 

(сеньйори), тобто два різних світи можуть комунікувати і реалізовувати власні 

ідеї, основані на спільних інтересах, які все-таки існують між двома 

поколіннями.  

Одним зі спільних проектів у Дніпрі громадської організації “Поруч” та 

Ради молодих учених Дніпропетровської області в аспекті міжпоколіннєвої 

інтеграції у рамках проекту “Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини” 

став проект “Школа волонтерів” (за підтримки Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ). На сьогодні волонтерство в Україні 

набуло неабиякої значимості та важливості майже для кожного громадянина, 

тому цей проект має високу актуальність і необхідність у професійних знаннях 

та навичках для кожного, хто називає себе волонтером. 

Волонтер – це людина, яка бажає присвятити свій вільний час 

добровільній праці. Важливого значення, особливо в кризові періоди 

суспільного буття, набуває волонтерська діяльність, спрямована на зняття 

соціальної напруги шляхом підтримки найбільш знедолених категорій 

населення; забезпечення гідного існування громадян, які внаслідок об’єктивних 

обставин не здатні піклуватися про себе самостійно; “заповнення” недоліків 

державної соціальної політики, насамперед за рахунок оперативного 

http://www.poruch.ua/
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реагування та надання ефективної адресної соціальної допомоги, що відповідає 

потребам і запитам конкретної людини; поширення гуманістичних та 

альтруїстичних ідей та настроїв у суспільстві тощо. 

Поняття “волонтерство” вітчизняні й зарубіжні науковці ототожнюють із 

поняттям „добровільна діяльність” та визначають так: 

1) благодійність, що здійснюється фізичними особами на засадах 

неприбуткової діяльності, без заробітної платні, просування по службі, заради 

добробуту й процвітання спільнот і суспільства загалом;  

2) добровільну діяльність, що заснована на ідеях безкорисливого 

служіння гуманним ідеалам людства й, не маючи цілей отримання прибутку, 

одержання оплати чи кар’єрного зросту; 

3) отримання всебічного задоволення особистих і соціальних потреб 

шляхом надання допомоги іншим людям.  

У 2016 році Всеукраїнською громадською організацією “Поруч” за 

підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH реалізується соціальний проект 

“Школа волонтерів”, який спрямований на популяризацію ідей волонтерства, 

підвищення рівня обізнаності молоді про історичний досвід волонтерської 

діяльності в світі, заохочення молодих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 

активної участі в суспільному житті своєї громади, об’єднання ВПО і громади 

задля досягнення взаємних цілей та створення позитивного іміджу України. 

Проект покликаний вирішити проблему недостатньої теоретичної та 

практичної підготовки волонтерів, а також відсутності фахівців, які 

організовують та координують роботу волонтерів.  

Головною метою проекту “Школа волонтерів” є надання лідерам нової 

генерації інформації про практичні інструменти використання волонтерських 

активностей для розвитку своїх громад, включення внутрішньо переміщених 

осіб до суспільного життя. Цей проект дає можливість розширити власне 

уявлення про волонтерський рух та його роль у позитивних змінах у всіх 

сферах суспільного життя, налагодити контакти з громадськими активістами 

свого регіону, стати агентами змін у своїй громаді, зробити власний внесок у 

розбудову громадянського суспільства в Україні, представляючи власні 

проекти на основі отриманих знань з проектного менеджменту, і в подальшому 

координувати проекти. 

Проект є ширшим у плані географічному, і його фінальна мета – створити 

нову соціальну мережу активістів у Харківській, Запорізькій, Луганській, 

Донецькій та Дніпропетровській областях, здатних розвивати ефективний 

діалог між громадою та представниками влади під час реалізації соціальних 

проектів. 
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Проект “Школа волонтерів” залучив усіх небайдужих та активних 

громадян будь-якого віку, що дало змогу попрацювати у команді з різними 

людьми, а відповідно і з різними інтересами, які в результаті проекту змогли 

знайти спільні точки дотику і почати взаємодіяти разом задля якісного розвитку 

громадського суспільства в Україні. Адже справжньою силою такі добровольці 

стають, коли об’єднуються в групи зі спільними цінностями та цілями – 

добровільні громадські об’єднання – громадські організації, спілки, асоціації... 

У розвинутому громадянському суспільстві такі волонтерські об’єднання 

виконують роль посередника між державою та широким колом громадськості, 

забезпечуючи громадський контроль над усіма гілками влади. Запобігаючи 

державній монополізації в різних сферах суспільного життя, волонтери 

допомагають вирішити соціальні, економічні, культурні проблеми суспільства. 

Крім цього, такі об’єднання безпосередньо впливають на національну 

економіку, збільшуючи національний дохід та створюючи робочі місця. Таким 

чином, розвиток волонтерського руху не є суто українським феноменом, а 

відповідає загальносвітовим тенденціям та визнається одним з найміцніших 

фундаментів громадянського суспільства. 

Важливо відмітити те, що кожен громадянин будь-якого віку може знайти 

однодумців, будуть то люди похилого віку чи активна молодь, та втілити в 

життя спільні проекти державного масштабу на користь України. Саме в такій 

діяльності яскраво виражена інтеграція двох поколінь: молоді та сеньйорів 

(людей віком 60+).  

Школа волонтерів у Дніпрі 

У Дніпрі проект здійснювався 17 - 19 листопада 2016 року за підтримки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Партнером проекту стала 

Рада молодих учених Дніпропетровської області. 

Триденний тренінг “Школа волонтерів 2016” був проведений у 

студентському просторі взаємодії “NUMO”. Особливо приємним сюрпризом 

для тренерів проекту став склад учасників – школярі, студенти та сеньйори. 

Деякі вже займалися волонтерством і є активними учасниками певних міських 

громадських організацій, а дехто мало що знав про волонтерство, проте дуже 

хотів почати діяти. Варто відмітити, що в очах кожного з них була та іскра 

зацікавленості й готовності спробувати щось нове.  

Усе розпочалося з неформального знайомства в атмосфері щирої 

дружності та довірливих стосунків. Кожен з учасників коротко розповів про 

свої захоплення та діяльність та в ту ж мить знайшов однодумців. Більша 

частина учасників бере участь у підтримці та активній допомозі воїнам АТО. 

Саме люди похилого віку (сеньйори) є найактивнішими волонтерами 

прифронтової і фронтової зони. Після дружніх рукостискань настав час 
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дізнатися про історію волонтерства і взагалі – хто такий волонтер. Цікаві й 

стислі факти вразили і закарбувалися в пам’яті учасників як історія першої 

діяльності добровольців у світі. Після короткої лекції всі присутні взяли участь 

у вирішенні актуальних проблем громади під час тренінгу “Світове кафе” – 

сфокусована неформальна дискусія, наприклад, команди учасників потрапили в 

авіакатастрофу, необхідно було знайти правильний шлях до виживання, 

одночасно відсортувавши подану інформацію, обмінятися знаннями, досвідом, 

поділитися ідеями і думками, почути, що думають інші. Командна гра змусила 

всіх “тихих” учасників висловити власну думку, учасники проекту навчилися 

трансформувати свої мрії у цілі: як правильно визначити цілі волонтера, які 

існують допоміжні інструменти реалізації мети. Ефектним завершенням 

першого дня став квест “Волонтерськими шляхами”: волонтери поділилися на 

рівні команди, кожна з яких мала пройти умовний маршрут за спеціальним 

маршрутним листом та в обмежений термін виконати ряд завдань, 

продемонструвавши знання історії та сфери діяльності волонтерства, творчі 

здібності, фізичну підготовку, вміння швидко й ефективно діяти в 

нестандартній ситуації, надавати невідкладну допомогу та показати згуртовану 

роботу команди. 

Наприкінці тренінгу учасниця проекту Людмила Сілка, переселенка з 

міста Горлівка Донецької області, прочитала свій власний вірш, сповнений 

неймовірної щирості, вдячності та справжніх почуттів до вже нечужого міста 

на Дніпрі. 

Дніпро, моє рідне місто. 

Чудове місто на Дніпрі, 

Я щиро дякую тобі! 

У важку для нас годину, 

Кожну ти зігрів родину! 

Ніхто на вулиці не залишився, 

Хто де, та притулився. 

Ти всіх, як зміг нагодував, 

Вдягав і навіть розважав! 

В театри двері розчиняв, 

Усюди допомогу надавав, 

І церкви всі нам відкривав, 

Як міг переселенців рятував. 

Ти став нам рідним і близьким! 

Тебе ми, батьку, бачимо таким! 

Найкраще місто на землі! 

За все я дякую тобі!  
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Тренери створили настільки дружню атмосферу, що наступні два дні 

були проведені в колі вже близьких людей. Тренінги, ігри, міні-лекції, корисні 

поради, робота в командах, наочний досвід – візит до музею АТО та в обласний 

шпиталь ветеранів АТО, навички на майбутнє, можливість поділитися своїми 

думками з однодумцями і знайти підтримку для майбутніх ініціатив – це все ці 

три шалені дні неймовірного позитиву і натхнення!  

Особливо комфортне учасники почували себе у співпраці з сеньйорами. 

Під час перерв молодь активно спілкувалася із “золотим віком” Дніпра, аби 

почути про волонтерство очами старшого покоління. Розділити власні думки та 

ідеї і втілювати їх в спільну справу разом з волонтерами 40-річного стажу було 

дуже пізнавально та корисно, як досвід соціально-комунікативного характеру. 

Міжпоколінна інтеграція цьогоріч у Дніпрі відбулася, тому що спільну мову 

знайшли активні громадяни  15 і 70 років. Приємно було бачити блиск в очах та 

спалах щирих емоцій від учасника будь-якого віку. Таким чином, тренінгами, 

іграми, обміном безцінним досвідом з однодумцями і корисними порадами для 

майбутніх ініціатив були наповнені всі дні проекту – три шалені дні 

неймовірного позитиву і натхнення! 

Отже, проект “Школа волонтерів” став яскравим прикладом руйнування 

стереотипів (молодь – старші люди) та інтеграції між поколіннями. Одночасно 

проект “Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини” мав на меті 

підготовку активних представників молоді та старшого покоління до лідерської 

діяльності у своїх середовищах задля активізації місцевого населення, саме цієї 

мети досяг проект “Школа волонтерів” у Дніпрі.  

 

М. Тищенко, П. Біліченко, 

команда проекту 
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Частина 4 

Регіональна ініціатива 3: “Енергія поколінь” – соціологічне дослідження 

системи взаємовідносин між поколіннями в аспекті суспільної інтеграції 

(жовтень-грудень 2016 р.)
2
 

 

Для усіх сучасних суспільств, за даними демографів, характерною є 

тенденція старіння їх населення, тому соціологічні дослідження літніх людей 

нині стають все більш досить актуальними. Така загальна тенденція не оминула 

й Україну. Із середини 90-х років частина людей пенсійного віку в загальній 

кількості населення тут постійно збільшується і нині вже перевищує 20%. Ця 

соціальна група за багатьма показниками є досить неоднорідною, але в цілому 

має значний людський потенціал, який може і повинен активно залучатися до 

соціального життя суспільства. У той же час за нинішніх умов економічної 

кризи та політичної нестабільності в Україні процеси  соціальної дезінтеграції 

старшого покоління з іншими віковими соціальними групами, а особливо з 

молоддю, поглиблюються. Таким чином порушується єдність поколінь 

суспільства. 

За цих умов дослідження особливостей інтересів молоді та людей 

старшого віку, виявлення сфер, де ці інтереси перетинаються, є важливим 

підґрунтям для модернізації роботи державних та громадських організацій з 

різними групами населення, зокрема для розробки та впровадження сучасних 

форм творчого співробітництва між людьми різних поколінь у сфері дозвілля. 

Соціологічне дослідження під назвою “Енергія поколінь”, мета якого 

полягала у виявленні спільних інтересів молоді та людей пенсійного віку для 

налагодження інтеграційних процесів між поколіннями, здійснювалося у 

м. Дніпро у жовтні-листопаді 2016 р. Його ініціаторами стали учасники проекту 

«Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини», що реалізується Радою 

молодих вчених Дніпропетровської області за сприяння Фундації розвитку 

Свентохловіц (Республіка Польща) та Польсько-Американського Фонду 

Свободи у рамках програми “RITA – Зміни в регіоні”. 

З використанням цільової вибірки було опитано 120 осіб пенсійного віку 

та 160 представників молодого покоління. Відбір респондентів у цільові вікові 

групи здійснювався серед учасників таких масових культурних заходів міста, 

як Міжпоколіннєві посиденьки “Зустріч поколінь” (22.10.2016 р.) та “Ніч 

науки” (10.11.2016 р.), а також серед випускників Університету третього 

                                                        
2 Автором та координатором соціологічного дослідження є учасник проекту О.В.Гилюн, 

к.соц.н., доцент кафедри соціології  Дніпропетровського національного університету імені 

Олеся Гончара. При використанні матеріалів просимо надавати посилання. 
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покоління при Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля, 

викладачів та студентів Дніпропетровського національного університету 

ім. Олеся Гончара, ДВНЗ «Національний гірничий університет», 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 

Дніпропетровського технікуму електрозварювання ім. Патона, учнів-

старшокласників Ліцею інформаційних технологій при ДНУ ім. Олеся Гончара. 

Отже, до вибіркової групи увійшли не середньо статистичні представники 

молоді та старшого покоління міста, а свого роду реальні й потенційні 

активісти своїх середовищ. Зауважимо, що специфіка цільової вибірки полягає 

в тому, що отримані в процесі опитувань респондентів результати не коректно 

екстраполювати (розповсюджувати) на всю генеральну сукупність об’єктів, у 

нашому випадку – на всіх пенсіонерів та молодь міста. 

Серед опитаних людей старшого покоління чоловіки становлять 19 %, 

жінки – 81 %. У групі молоді – юнаків та дівчат у вибірці порівну, по 50 %. 

Серед респондентів старшого покоління відсоток осіб, які не працюють,  

– 32 %; тих, що працюють неповний день чи тиждень,  – 17 %, працюють на 

умовах повної зайнятості – 51 %. Опитування молоді проводилося методом 

роздавального анкетування, а людей старшого віку – методом індивідуального 

інтерв’ю.  

Комп’ютерна обробка анкет та бланків інтерв’ю, а також побудова 

графіків і таблиць були здійснені в Центрі соціологічного аудиту ДВНЗ «НГУ» 

під керівництвом соціолога Ради молодих вчених Дніпропетровської області, 

доцента Л.О. Колісник. Далі наведемо результати дослідження. 

 

1. Інтереси людей старшого віку у сфері дозвілля 

 

Поняття “старше покоління”, “люди пенсійного віку” та “люди 

поважного віку” у дослідженні використовувались як синоніми. Ці поняття 

стосуються людей у віці 60 років і старше, коли вони вже, переважно, мають 

статус пенсіонерів. У ході інтерв’ю з людьми старшого покоління насамперед 

цікаво було виявити стереотипні ставлення людей до власне факту перетин 

вікової межі та набуття нового статусу пенсіонерів. 
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Рис. 1.1. Розподіл відповідей на питання: «Чи згодні ви з фразою, що з 

досягненням пенсійного віку життя людей тільки починається?» (у %) 

 

Як видно з рис. 1.1, близько половини (45 %) опитаних старшого віку 

згодні з твердженням що “з досягненням пенсійного віку життя тільки 

починається”. Серед жінок таких виявилося більше, ніж серед чоловіків (див. 

рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2  Залежність відповідей на питання: «Чи згодні ви з фразою, що із 

досягненням пенсійного віку життя тільки починається»? від статі 

респондентів (у %) 
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Разом з тим, значно впливовішим виявився чинник працевлаштованості 

людей пенсійного віку. 

 
Рис. 1.3 Залежність відповідей на питання:«Чи згодні ви з фразою, що з 

досягненням пенсійного віку життя тільки починається?» від чинника 

працевлаштованості респондентів (у %) 

 

Найбільший відсоток згодних із фразою “З досягненням пенсійного віку 

життя тільки починається”припадає на тих, хто, перебуває на пенсії, працює 

неповний день або неповний тиждень; найменший – на групу пенсіонерів, які 

працюють (див. рис. 1.3).  

Після досягнення пенсійного віку у людей частіше за все збільшується 

обсяг вільного часу, яким вони можуть розпоряджатися по-різному. За даними 

опитування, можна виділити такі найхарактерніші різновиди проведення 

вільного часу для більшості людей пенсійного віку: спілкування в колі сім’ї 

(64 % опитаних), спілкування з друзями та однодумцями (60 %), перегляд 

телепередач (58 %), читання художньої літератури (56 %). Садівництвом, 

городництвом чи квітникарством систематично займаються 43 % опитаних. Ті, 

хто займаються самоосвітою чи працюють на комп’ютері, складають 

відповідно 31 % та 29 %. Далі йдуть такі різновиди діяльності людей 

пенсійного віку, які свій вільний часвитрачають на: прикладну творчість (24 

%), фізкультуру і спорт (19 %), художню творчість (14 %), інтернет-

спілкування (13 %), волонтерську діяльність (11 %), громадську робота (10 %), 

технічну творчість (5 %). Є значні відмінності характеру дозвілля чоловіків та 

жінок, що наглядно показано в табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 

Найхарактерніші різновиди діяльності у вільний час 

у цілому  та залежно від статі респондентів (%) 

 

Назва діяльності Загальна 

кількість 

Жінки Чоловіки 

Спілкування в колі сім'ї 64 70 40 

Спілкування з друзями, однодумцями  60 69 36 

Перегляд телепередач 58 35 63 

Читання художньої літератури 56 58 45 

Садівництво, городництво, 

квітникарство 

43 48 30 

Самоосвіта 31 28 45 

Робота на комп’ютері  29 26 35 

Прикладна творчість (вишивання, 

плетіння,тощо) 

24 28 5 

Фізкультура та спорт 19 23 11 

Художня творчість (танці, співи та ін.) 14 16 10 

Інтернет-спілкування 13 14 10 

Волонтерська діяльність 11 12 5 

Громадська робота 10 10 10 

Технічна творчість 5 2 15 

 

Найрізноманітніше дозвілля демонструють представники групи 

пенсіонерів, які працюють неповний день або неповний тиждень. Саме серед 

них найбільший відсоток тих, хто у вільний час читає художню літературу, 

переглядає телепередачі, займається самоосвітою, громадською роботою, 

спілкуванням у колі сім’ї та інтернет-спілкуванням. У групі пенсіонерів, які 

працюють,зафіксовано більший, ніж в інших групах, відсоток тих, хто 

займається технічною творчістю. У той же час група пенсіонерів, які не 

працюють, є лідером з участі в художній та прикладній творчості, фізкультурі, 

волонтерській діяльності, спілкуванні з друзями та однодумцями (див. табл. 

1.2). 
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Таблиця 1.2 

Найхарактерніші різновиди діяльності опитаних у вільний час 

залежно від їх працевлаштування (%) 

 

Назва діяльності 
Працюють Частково 

працевлаштовані 

Не  працюють 

Читання художньої 

літератури 

60 79 37 

Робота на комп’ютері 27 32 31 

Перегляд телепередач 56 74 51 

Самоосвіта 31 47 23 

Художня творчість 

(співи, танці та ін.) 

4 21 26 

Технічна творчість 16 0 6 

Прикладна творчість 

(вишивання, 

плетіння,тощо)  

18 26 31 

Фізкультура і спорт 9 26 31 

Садівництво, 

городництво, 

квітникарство 

44 47 40 

Громадська робота 9 21 6 

Волонтерська діяльність 9 11 14 

Інтернет-спілкування 9 21 14 

Спілкування в колі сім’ї 60 79 6 

Спілкування з друзями, 

однодумцями 

56 53 74 

Інше 2 5 15 

 

У процесі опитування респондентів поважного віку запитували, чи беруть 

вони участь у роботі гуртків та клубів за інтересами. Виявилося, що 17 % 

опитаних  пенсійного віку часто проводять свій вільний час у таких гуртках та 

клубах, 14 % іноді відвідують їх. Абсолютна ж більшість опитаних гуртки та 

клуби за інтересами не відвідує (див. рис. 1.4). 
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Рис. 1.4  Розподіл відповідей на питання: «Чи проводите ви свій вільний 

час у гуртках та клубах за інтересами, які діють у  нашому місті?» (у %) 

 

Відповіді чоловіків і жінок на це питання суттєво не відрізняються. Якщо 

серед групи респондентів жіночої статі дещо більший відсоток постійних 

відвідувачів гуртків та клубів за інтересами, то серед респондентів-чоловіків 

статі трохи більше непостійних відвідувачів (див. рис. 1.5).  

 

 
Рис. 1.5  Залежність відповідей на питання: «Чи проводите ви свій вільний 

час в гуртках та клубах за інтересами, які діють у  нашому місті?» від  

статі респондентів (у %) 
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У плані організації дозвілля велике значення має чинник 

наявності/відсутності трудової зайнятості осіб старшого віку. За даними 

дослідження, тих, хто свій вільний час проводить у гуртках та клубах за 

інтересами, найбільше саме серед пенсіонерів, які мають часткову зайнятість. 

Серед тих  пенсіонерів, які продовжують працювати на повну ставку, учасників 

гуртків та клубів за інтересами значно менше, і власне така участь у більшості 

випадків є епізодичною (див. рис. 1.6).  

Відомо, що абсолютна більшість і працюючих, і непрацюючих 

пенсіонерів міста не відвідують жодних гуртків чи клубів за інтересами. 

Причини цього не тільки у відсутності відповідних інтересів у громадян, але 

частіше за все у малій кількості таких гуртків та клубів, недостатній інформації 

про їх роботу, послуги, які вони надають. 

 

 
Рис. 1.6  Залежність відповідей респондентів на питання: «Чи проводите ви 

свій вільний час у гуртках та клубах за інтересами, які діють у нашому 

місті?» від  чинника працевлаштованості респондентів (у %) 

 

У процесі дослідження нами була зроблена спроба виявити, які заняття в 

територіальних центрах та клубах міста викликали б у людей старшого віку 

зацікавленість. Опитування показало, що найбільшою популярністю 

користувалися би заняття, спрямовані на здобуття знань та умінь чи 

поглиблення їх у роботі в мережі інтернет, спортивно-оздоровчі заняття, а 

також туристичні подорожі та екскурсії, зустрічі з цікавими людьми. Дещо 

меншу кількість респондентів зацікавили б заняття щодо збереження здорового 

способу життя, юридично-правові консультації, лекції фахівців медицини, 

курси з вивчення іноземних мов, заняття з садівництва, городництва, 
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квітникарства, з краєзнавства та тренінги з психології спілкування. Заняття з 

прикладного мистецтва були б цікавими для 19 % респондентів, співи – для 

19 %, волонтерська діяльність – для 18 %, класичні бальні танці – для 11 %, 

технічна творчість та фото-справа – для 10 %, заняття з військово-

патріотичного виховання були б цікавими для 9 % респондентів. 

Таблиця 1.3 

Розподіл відповідей на питання: «Які заняття у територіальних центрах та 

клубах міста викликали б у вас зацікавленість, 

якби вони були організовані?» (у %) 

Назва діяльності 
Загальна 

кількість 

Чоловіки Жінки 

Подорожі, екскурсії 58 45 61 

Цікаві зустрічі 49 30 53 

Набуття чи поглиблення вмінь 

роботі в мережі інтернет 

46 25 49 

Спортивно-оздоровчі заняття 43 40 44 

Отримання знань щодо збереження 

здорового способу життя 

37 40 36 

Отримання юридично-правових 

консультацій 

36 15 45 

Відвідування лекцій фахівців 

медицини 

35 20 38 

Вивчення іноземних мов 34 25 36 

Участь у цікавих освітніх програмах 32 40 30 

Заняття з садівництва, городництва, 

квітникарства 

30 25 32 

Тренінги з психології спілкування 28 20 29 

Заняття з краєзнавства 24 25 24 

Прикладне мистецтво 19 15 20 

Співи 19 15 20 

Волонтерська діяльність 18 5 21 

Класичні бальні танці 11 5 12 

Технічна творчість, фото 10 10 10 

Заняття з військово-патріотичного 

виховання 

9 15 8 

 

Чоловіків більше ніж жінок цікавили б заняття щодо збереження здорового 

способу життя, освітні програми, заняття з краєзнавства, з військово-
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патріотичного виховання. Респонденти жіночої статі більше зацікавленості 

проявляють до решти напрямків діяльності клубів та соціальних центрів (див. 

табл.. 1.3). 

Таблиця 1.4  

Розподіл відповідей на питання: «Які заняття у територіальних центрах і 

клубах міста викликали б у вас зацікавленість,якби вони були 

організовані?»залежно від чинника працевлаштованості респондентів (%) 

Назва діяльності Працюючі 
Працюючі 

частково 
Непрацюючі 

Подорожі, екскурсії 60 63 51 

Цікаві зустрічі 38 58 64 

Набуття чи поглиблення вмінь 

роботі у мережі  інтернет 

36 53 54 

Спортивно-оздоровчі заняття 33 47 67 

Отримання знань щодо 

збереження здорового способу 

життя 

49 42 40 

Отримання юридично-правових 

консультацій 

26 63 49 

Відвідування лекцій фахівців 

медицини 

24 53 43 

Вивчення іноземних мов 27 37 43 

Участь в цікавих освітніх 

програмах 

22 42 43 

Заняття з садівництва, 

городництва, квітникарства 

27 37 21 

Тренінги з психології спілкування 16 32 43 

Заняття з краєзнавства 16 26 34 

Прикладне мистецтво 11 16 34 

Співи 7 26 34 

Волонтерська діяльність 4 37 31 

Класичні бальні танці 4 16 20 

Технічна творчість, фото 6 16 14 

Заняття з військово-патріотичного 

виховання 

2 16 17 

 

Серед пенсіонерів, які не працюють, найбільше тих, кого цікавлять  

спортивно-оздоровчі заняття, цікаві зустрічі, тренінги з психології спілкування, 
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заняття з краєзнавства, прикладного мистецтва, вивчення іноземних мов, а 

також співи та класичні бальні танці. У групі пенсіонерів, які працюють 

неповний день чи тиждень, більше тих, хто цікавиться подорожами та 

екскурсіями, отриманням юридично-правових консультацій, лекціями фахівців 

медицини, заняттями з садівництва, городництва, квітникарства, 

волонтерською діяльністю. Серед тих, хто працює на повну ставку, 

зацікавлених у клубних заняття найменше. Єдиним винятком є заняття щодо 

збереження здорового способу життя, які цікавлять кожного другого опитаного 

пенсіонера, який працює(див. табл. 1.4).  

 

2. Інтереси молоді та взаємодія з людьми поважного віку у сфері дозвілля 

 

Згідно із Законом України «Про сприяння соціальному становленню  та 

розвитку молоді в Україні» молодь або молоді громадяни –це громадяни 

України віком від 14 до 35  років. Безперечно, саме молоде покоління визначає 

перспективу розвитку суспільства: стан і майбутній розвиток соціуму значною 

мірою залежать від того, які риси молодих людей формуються у процесі їх 

соціалізації. З іншого боку, духовне, моральне та професійне становлення 

молодого покоління знаходиться під впливом цілої низки чинників, сила і 

характер дії яких є різними та постійно змінюються.  

У період суспільних криз та соціальних трансформацій молодь особливо 

активно формує свою культуру, свої цінності, інтереси і стилі життя, які 

відрізняються від культурних зразків суспільного досвіду попередніх поколінь. 

Розвиваючи і реалізуючи свій інноваційний потенціал, молодь сприяє 

вирішенню основного конфлікту в розвитку суспільства – заперечення 

застарілого і ствердження нового досвіду соціального творення.  

Цей процес має позитивний, прогресивний характер, але 

супроводжується він і певними негативними проявами. У суспільстві можуть 

знецінюватися культурно-історичні традиції, порушуватися єдність поколінь. 

Взаєморозуміння між молоддю та людьми старшого віку за таких умов 

погіршується, а формування відповідних стереотипів ще більше ускладнює 

взаємодію та взаємовплив поколінь, що не сприяє  консолідації у суспільстві, 

ускладнює його прогресивний розвиток. 

У ході опитування молоді ми прагнули виявити, на що перш за все 

спрямовані інтереси сучасної молоді. Так, спілкування з цікавими людьми та 

прослуховування музики входять до сфери інтересів 82 % опитаної молоді. 

Приблизно три четвертих молоді свої інтереси пов’язують з Інтернетом (79 % 

опитаних), самовдосконаленням (77 % опитаних), переглядом кінофільмів (75 

% опитаних), фізкультурою і спортом, здоровим способом життя (72 % 
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опитаних). Далі за популярністю серед молоді ідуть: подорожі та екскурсії (61 

%),  вивчення іноземних мов (60 %), сімейні цінності й традиції (58 %), читання 

художньої літератури (46 %). Третина молоді у сферу своїх інтересів 

включають танці (31 %). Приблизно кожен четвертий чи п’ятий цікавиться 

технічною (25 %) або прикладною художньою творчістю (19 %), громадською 

роботою (23 %), театром (20 %), історією та краєзнавством (19 %), 

домоводством (18 %). Зацікавленість у волонтерській діяльності мають 14 % 

опитаних. Повністю результати відповідей наводяться в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1  

Інтереси молоді у сфері вільного часу (у %)
3
 

Інтереси % 

Спілкування з цікавими людьми 82 

Музика 82 

Інтернет 79 

Самовдосконалення 77 

Кіно 75 

Фізкультура, спорт, здоровий спосіб життя 72 

Подорожі, екскурсії 61 

Вивчення іноземних мов 60 

Сімейні цінності і традиції 58 

Художня література 46 

Інтимні стосунки 41 

Модні речі 34 

Танці 31 

Технічна творчість 25 

Громадська робота 23 

Театр 20 

Історія, краєзнавство 19 

Прикладна творчість 19 

Домоводство 18 

Волонтерська діяльність 14 

Інше  6 

 

Результати дослідження засвідчують наявність певних відмінностей у 

спрямованості інтересів юнаків та дівчат. Інтернет, музика, фізкультура та 

спорт, історія та краєзнавство цікавлять більшу кількість юнаків, ніж дівчат.  

                                                        
3Кожен опитуваний міг відзначити декілька варіантів відповідей, тому сума відсотків 
перевищує 100. 
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У той же час серед дівчат значно вищий відсоток отримали такі, інтереси: 

спілкування з цікавими людьми, самовдосконалення, подорожі та екскурсії, 

вивчення іноземних мов, сімейні цінності й традиції, читання художньої 

літератури, танці, громадська робота, прикладна творчість. Докладніше 

відмінності інтересів юнаків і дівчат подані в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Інтереси юнаків та дівчат(у %) 

Інтереси Стать 

Ч Ж 

Спілкування з цікавими людьми 77 86 

Музика 85 75 

Інтернет 87 70 

Самовдосконалення 73 81 

Кіно 77 73 

Фізкультура, спорт, здоровий спосіб життя 76 67 

Подорожі, екскурсії 53 70 

Вивчення іноземних мов 56 64 

Сімейні цінності й традиції 43 74 

Художня література 36 57 

Інтимні стосунки 57 24 

Модні речі 32 37 

Танці 17 46 

Технічна творчість 15 24 

Громадська робота 20 30 

Театр 19 20 

Історія, краєзнавство 27 11 

Прикладна творчість 15 24 

Домоводство 16 20 

Волонтерська діяльність 12 16 

Інше  9 3 

 

Більше половини опитаної молоді (53 %) не вбачають у пенсіонерах 

важливого для суспільства потенціалу. Вони сприймають їх переважно як 

людей, які потребують державного забезпечення. Третина респондентів мають 

протилежну думку. Вони погоджуються із твердженням, що пенсіонери нашої 

країни –  це люди, які мають великі знання і досвід. 5 % молоді вважають, що 

пенсіонери – це верства населення, яка гальмує реформи в Україні. 
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Рис. 2.1. Діаграма ролі пенсіонерів у нашому суспільстві, на думку молоді 

(у %) 

 

Серед молоді жіночої статі значно більше, ніж серед юнаків, тих, хто 

розглядає пенсіонерів як групу людей, які мають великі знання і досвід. 

Більшість же юнаків  (61 %) розглядає пенсіонерів тільки як об’єкт державного 

забезпечення. 

 
Рис. 2.2. Діаграма ролі пенсіонерів у нашому суспільстві, на думку юнаків 

та дівчат (у %) 

 

Абсолютна більшість опитаної молоді виявила зацікавленість у 

співпраці з людьми старшого покоління щодо обміну знаннями, уміннями та 

набутим досвідом (69 %). Кожен десятий респондент не виявив такої 

зацікавленості. При цьому, кожен п’ятий не зміг визначитися з відповіддю на 

питання: чи зацікавлений він у співпраці з людьми старшого покоління . 

Пенсіонери - група 
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, ч5%, ж3,5%

Інший 
варіант, ч11%

Чоловіки
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Рис. 2.3.Зацікавленість молоді у співпраці з людьми старшого покоління 

щодо обміну знаннями, вміннями та набутим досвідом (у %). 

 

Серед дівчат відсоток тих, хто зацікавлений у співпраці з людьми 

старшого покоління щодо обміну знаннями, уміннями та набутим досвідом, 

дещо вищий, ніж серед юнаків. Це наглядно видно з рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Розподіл відповідей юнаків та дівчат на питання: «Чи 

зацікавлені ви у співпраці з людьми старшого покоління щодо обміну 

знаннями, уміннями та набутим досвідом?» (у %) 

 

Зацікавленість у співпраці з людьми 

старшого покоління

21%

10%

69%

Так

Ні

Важко сказати

Так Ні Важко сказати

Чоловіки

Жінки
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У дослідженні ми спробували з’ясувати, чим може бути обумовлена 

співпраця молоді та людей старшого віку у сфері вільного часу? З’ясувалося, 

що найчастіше інтереси молоді та старшого покоління перетинаються в 

питаннях сімейних цінностей і традицій. Таку думку, як видно з табл. 2.3, 

відзначив кожен другий молодий респондент. Серед дівчат цей показник 

виявився значно вищим (66 %), ніж серед юнаків (37 %).  

Дещо менша кількість молоді  пов’язує таку взаємодію з історією, 

краєзнавством (32 %), а також з музикою, танцями, театром (29 %). Ці 

показники також вищі у дівчат, ніж у юнаків (табл. 2.4). 

Таблиця 2.3  

Співпраця молоді з людьми старшого віку у сфері вільного часу (у%) 

 

Інтереси % 

Сімейні цінності і традиції 51 

Історія, краєзнавство 32 

Музика, танці, театр 29 

Громадська робота 18 

Використання  Інтернету 16 

Домоводство   16 

Прикладна  творчість 16 

Технічна творчість, фото 16 

Волонтерство 10 

Інше   2 

 

У громадській роботі співпрацювати з людьми поважного віку готові 18% 

опитаної молоді. Показники юнаків і дівчат тут практично не  відрізняються. 

Співробітництво молоді та людей старшого віку молоді респонденти 

також пов’язують  з технічною творчістю, прикладною  художньою творчістю, 

з домоводством, використанням Інтернету, з волонтерською діяльністю. 

Показники відповідей респондентів із цих напрямів можливого 

співробітництва виявилися практично однаковими – по 16 %. Їх відмінності за 

статтю – незначні, окрім домоводства та волонтерської діяльності, де відсоток 

позитивних відповідей у дівчат значно вищий, ніж у юнаків, а також технічної 

творчості – тут у юнаків показник значно вищий.   
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Таблиця 2. 4  

Співпраця молоді з людьми старшого віку у сфері вільного часу,  

на думку юнаків та дівчат (у %) 

 

Інтереси % 

Ч Ж 

Сімейні цінності і традиції 37 66 

Історія, краєзнавство 29 36 

Музика, танці, театр 28 30 

Громадська робота 19 17 

Використання Інтернету 15 17 

Домоводство   8 24 

Прикладна творчість 16 16 

З технічною творчістю, фото 21 10 

Волонтерство 7 14 

Інше   1 3 

 

На завершення відзначимо: багато людей схильні вважати, що пенсіонери 

в Україні – це, передусім, знедолені люди, які потребують перш за все 

адекватного соціального забезпечення. Нечасто озвучується, але все ж існує 

також думка, що літні люди можуть бути “соціальним баластом” суспільства, 

який гальмує реформи. Існує і протилежна позиція, яку поділяє більшість самих 

людей поважного віку, яка полягає в тому,  що пенсіонери розглядаються як 

група населення, яка має великий життєвий досвід і потенціал, які можуть і 

повинні активно залучатися до суспільного життя. 

Дослідження показало, що найбільша частина людей із соціально-

активною позицією належить до групи тих пенсіонерів, які працюють на 

умовах неповного дня чи тижня.  Вони, не втрачаючи  попередніх соціальних 

зв’язків, за неповної занятості мають більше часу для громадської роботи, 

різних занять у сфері дозвілля. Наявність значних ресурсів вільного часу 

дозволяє пенсіонерам, які не працюють, частіше брати участь у художній та 

прикладній творчій діяльності, займатися фізкультурою, волонтерством, 

спілкуванням з друзями та однодумцями.  

Більшість опитаної в процесі дослідження молоді виявила зацікавленість 

у співпраці з людьми старшого покоління щодо обміну знаннями, уміннями та 

набутим досвідом.Серед дівчат відсоток тих, хто зацікавлений у співпраці з 

людьми старшого покоління, вищий, ніж серед юнаків. Найчастіше інтереси 

молоді та старшого покоління перетинаються в питаннях сімейних цінностей, 

традицій, історії, краєзнавства. Важливими, але недооціненими напрямами 
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співробітництва молоді та людей старшого віку є громадська робота, 

використання Інтернету, прикладна і технічна творчість, домоводство, 

волонтерська діяльність.  

 

3. Роль молоді у міжпоколінній взаємодії з людьми старшого віку:  

погляд молоді 

 

Для розбудови конструктивної комунікації між поколіннями потрібно 

важливо усвідомити сфери взаємних інтересів, претензій і можливостей. Під 

час опитування молодь переважно говорить про те, що для осіб старшого віку 

важливо “бути в тренді”, але ж, очевидно, багато хто з пенсіонерів не знайомий 

з великою кількістю сучасних здобутків науки і техніки, музики і 

кіномистецтва. Це все здається новим та дуже дивним, чимось неприйнятним 

хоча б через те, що для старшого покоління вже склалися уявлення про музику, 

кіно та мистецтво, що було характерно для їх дитинства, молодих літ і 

нинішнього віку. 

Для молоді те, що відбувається зараз у багатьох сферах життя людини, – це 

впорядкований рух і зміна стилів мистецтва, кіно, моди, спорту, розвиток науки та 

електроніки. Для сучасного покоління це звичайний процес удосконалення і 

відкриття чогось нового, тому сприйняття молоді повністю відкрите до всього 

нового, вони безперестанку поглинають інформацію та знання, стрімко 

наповнюються життєвим досвідом, у той час як старше покоління менше відкрите 

до нових знань, оскільки уже чітко можуть сказати, що можуть, що знають і 

вміють. Культура та виклики часу, які були характерні для того чи іншого 

періоду, впливають на звички і вподобання. Можливо, саме тому є різниця у 

поглядах та пріоритетах поколінь, безперечно, звички і стиль життя сучасної 

молоді не буде подібний до того, який був у батьків, що їхні діти житимуть 

інакше. І це є природній процес. 

Разом з тим, є фундаментальні людські цінності (наприклад, взаємоповага, 

толерантність, співчуття, любов і т.д.), які мають лишатися непорушними і 

вічними для кожного покоління, незалежно від інтересів і переконань кожного 

покоління. Це забезпечує сталий суспільний розвиток. 

Саме тому активна участь молоді у міжпоколінній інтеграції відіграє 

неймовірно важливу роль, оскільки саме молодь є тією віковою категорією, яка 

може допомогти старшим людям осягнути всі технічні здобутки та допомогти 

їм адаптуватися в сучасному глобалізованому світі, сповненому електроніки, 

надшвидкісної передачі інформації та мінливих подій. І водночас старше 

покоління може передати мудрість і вічні цінності. 
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Молоді люди зауважують: “На нас покладений великий обов'язок, що 

полягає в постійній консультації наших старших товаришів. Ми їх провідники у 

сучасний світ - наше теперішнє і їхнє майбутнє, заради якого вони невпинно 

працювали і до якого так наполегливо йшли. Чому найліпші роки свого життя 

ми мусимо тинятися без діла? Вважаю, нехай вони наповняться гарними 

справами. І чи не гарна справа – допомогти тим, хто щиро хоче стати до тебе 

ближче і надихнутися твоїм баченням світу?” (Микола Решетняков, учасник 

проекту). 

Молодь і старше покоління – це лише два покоління молоді, які опинилася 

на роздоріжжі, обидва шукають джерело натхнення, своє заняття, свою місію у 

світі. Вони можуть разом щодня шукати себе у новому занятті: у танцях, 

музиці, літературі та кіно, дебатах, спорті, у подорожах, у прогулянках, у нових 

зустрічах, у благодійності й волонтерстві, у спілкуванні з однодумцями. 

Шукати і знайти себе, а знайшовши – удосконалювати і робити довкола себе 

свято.  

Отже, проект “Енергія поколінь”, що поєднав молодь і старших осіб, 

переконав, що і молодь, і старше покоління – разом мають бути джерелом 

натхнення і рушієм змін. Це два потужні покоління нашого суспільства, які 

разом стають сильнішими й удвічі ефективнішими, ніж поодинці; разом мають 

декілька століть досвіду і знань, невичерпну кількість талантів і взаємну довіру 

та бажання співпрацювати, допомагаючи один одному розвиватися, 

збагачуватися духовно і не повторювати помилок минулого. Безперечно, 

проект дає фундамент для спільної молодіжно-пенсійної, або як красиво 

звучить у Польщі, сеньйоральної політики регіону та України. 

 

О. Гилюн, Л. Колісник, Т. Чумаченко, С. Власов,  

В. Яцук, І. Дегтярьова, М. Решетняков, П. Біліченко,  

команда проекту 
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Висновки та рекомендації 

 

Головна метапольсько-українського проекту «Локальні лідери для 

розвитку Дніпропетровщини», що реалізується за підтримки програми RITA 

«Зміни в регіоні» у співпраці з Фундацією розвитку Свентохловіц (Сілезьке 

Воєводство) та Радою молодих вчених Дніпропетровської області, - суспільна 

інтеграція між поколіннями молоді та старших осіб (60+) у місті Дніпрі та 

Дніпропетровській області, а також ламання взаємних стереотипів, 

популяризація ідеї активного образу життя для старшого покоління та 

волонтерства задля старших людей.  

Методичною базою проекту став навчальний візит до Сілезького 

Воєводства, де команда проекту мала змогу вивчити досвід роботи громадських 

організацій Польщі у поєднанні зусиль осіб пенсійного віку та молоді для їх 

спільного саморозвитку та самореалізації; а також інтенсивний лідерський 

тренінг під керівництвом президента Фундації розвитку Свентохловіц Даміана 

Хамерли, головним завданням якого стала методична підготовка активних 

представників молоді та старшого покоління до лідерської діяльності у своїх 

середовищах задля активізації місцевої спільноти. Досвід роботи Польщі у 

суспільної активізації різних груп населення, показав, що головне – зламати 

взаємні стереотипи між молоддю та особами старшого віку. 

Молоді учасники проекту виявили свою зацікавленість у взаємодії з 

більш досвідченими старшими колегами, натомість для старшого покоління 

також вкрай важливим виявилося спілкування з молоддю, і в результаті – 

спільна діяльність, спільне дозвілля, спілкування в одному середовищі 

зруйнувало взаємні стереотипи обох сторін та збагатили життєвий досвід. Так і 

виникли ідеї локальних ініціатив “Зустріч поколінь”, “Школа волонтера”, 

“Енергія поколінь”, в основі яких – просування ідеї  міжпоколіннєвої інтеграції 

шляхом організації заходів, що спрямовані на організацію та підтримку 

спільного дозвілля, на залучення до співпраці з особами пенсійного віку молоді 

і навзаєм, адже старше покоління  має певний досвід та готове його передати 

молоді. 

Для того, щоб діяльність з міжпоколіннєвої інтеграції була ефективною 

та обґрунтованою, у рамках проекту було проведене соціологічне дослідження 

щодо виявлення спільних інтересів цих двох різних поколінь та можливостей їх 

поєднання навколо них. Мета дослідження – визначити найбільш перспективні 

напрями інтеграції та розробити рекомендації для використання у ході роботи з 

особами старшого віку та молоддю.  

Команда проекту поставила собі за завдання  привернути увагу локальної 

спільноти на проблеми браку спільної активності молоді та старших осіб та 
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негативні наслідки у суспільстві, які через це можуть виникати. Варто не тільки 

висвітлювати проблеми, що пов’язані зі старінням населення і відсутністю 

соціальної допомоги від молоді, а й повернути осіб пенсійного віку до 

активного життя, об’єднавши ці дві вікової категорії людей довкола спільних 

інтересів. 

Несприятливі умови життя в сукупності з низькими доходами змушують 

українських пенсіонерів турбуватися, у першу чергу, про задоволення 

повсякденних потреб, а духовні, культурні потреби ті інтереси частото 

відсуваються на другий план. Економічні проблеми позначаються на рівні 

культурної активності літніх людей. Проблема соціальної самотності посилює 

почуття соціальної незахищеності та знехтування. Часто відбувається значне 

звуження контактів і кола спілкування, порушення стійких соціальних зв’язків; 

іноді також виникає проблема культурної відчуженості. Самотність являє 

собою серйозну загрозу психічному і фізичному здоров’ю літньої людини. 

Проте накопичений досвід, професійна майстерність посилюють у 

багатьох людей старшого віку усвідомлення власної суспільної значимості, 

потребу у визнанні, високому статусі, повазі з боку оточення, допомагають, за 

певних умов, зберегти віру в свої сили, наповнюють життя змістом і сенсом. 

При цьому дозвіллєві потреби тісно переплітаються з основними групами 

інших потреб, таких як економічні, соціальні та інші. Досягаючи пенсійного 

віку, більшість людей в сучасній Україні прагнуть за всяку ціну продовжити 

свою трудову діяльність.  

Людський потенціал літніх людей у нас досить високий, але ступінь його 

реалізації в соціальній, громадській сфері, за виключенням залучення до 

трудової діяльності, недостатній.Серед пенсіонерів, які ведуть раціональний 

спосіб життя, зберігають високу фізичну та соціальну активність, рівень 

адаптації до нових умов значно кращий, ніж серед пенсіонерів, які ведуть 

пасивний спосіб життя.  

Утім обґрунтованою є думка геронтологів про те, що фізіологічні та 

психологічні риси осіб старшого віку суттєво змінюються протягом кожних 

п’яти років. Потреби та інтереси різних груп людей старшого віку досить різні , 

мінливі і залежать від багатьох умов та обставин. За даними нашого 

дослідження, вільний час більшість пенсіонерів заповнюють тими заняттями, 

які не вимагають від них великих фінансових затрат.  

Результати опитування показали потенційні можливості такої співпраці. 

Підтвердженням успішної взаємодії двох поколінь є проведення заходу 

“Зустріч поколінь” у жовтні 2016 р. І молодь, і представники старшого 

покоління, попри соціальні та індивідуальні стереотипи, цікаво провели 
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дозвілля, відчули спільне коріння, спільні інтереси та цінності через участь у 

різноманітних локаціях, а головне, відкрили наново для себе інше покоління. 

Система нових суспільних відносин вимагає серйозних коректив у цілях, 

змісті та організації культурно-дозвіллєвої діяльності, яка відбувається в 

інституціональних і неінституціональних формах. Ці корективи повинні 

ґрунтуватися на основі виявлення характеру цінностей та інтересів людей 

старшого віку, які визначають їх свідомість і поведінку. З їх урахуванням слід 

модернізувати напрямки та методи роботи соціальних та дозвіллєвих центрів, 

створювати нові гуртки, школи, студії, клуби за інтересами із активним 

залученням молоді. 

На основі результатів досліджень сформовано такі рекомендації: 

Для подальшої роботи у напрямку суспільної інтеграції між поколінням 

необхідно активізувати роботу структурних підрозділів з питань молоді, 

налагодити співпрацю з інститутами громадянського суспільства та 

волонтерськими організаціями, що працюють як з молоддю, так і з особами 

похилого віку, плануючи спільні заходи. Ширше залучати діючи територіальні 

центри, локальні громади, для започаткування взаємно цікавих проектів.  

Досить перспективними в умовах нашого міста можуть бути такі форми: 

- розширення мережі університетів третього віку у місті та регіоні;  

- запровадження  коледжів для спільних занять молоді та літніх людей; 

- систематична організація курсів комп’ютерної грамотності, масового 

комп'ютерного всеобучу для старшого покоління силами старшокласників та 

студентів (можливо, на базі бібліотек); 

-  організація спартакіад, чемпіонатів, олімпіад, фестивалів, турнірів, 

конкурсів, соціального туризму під загальним девізом активного довголіття; 

- молодіжне шефство над будинками престарілих, будинками інвалідів, 

геріартричними центрами;  

- молодіжне шефство над самотніми людьми похилого віку, особливо 

над тими, що проживають у приватному секторі та сільській місцевості; 

- розвиток і підтримка волонтерських організацій пенсіонерів, у тому 

числі для сприяння адаптації внутрішніх мігрантів, як молоді, так і похилого 

віку;  

- запровадження системи старійшин - наставництва літніх людей над 

“важкими” підлітками та дитячих будинках; 

- сприяння піклуванню людей похилого віку про дітей з особливими 

потребами;  

- розвиток клубної роботи з пенсіонерами; 

- проведення ярмарок вакансій для пенсіонерів;  
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- запровадження системи соціального стажування для осіб старшого віку 

в установах, організаціях та закладах області; 

- організація соціальної акції у салонах краси та заохочення появи студій 

здоров'я і краси для літніх людей;  

- запровадження програм взаємного наставництва молоді та пенсіонерів;  

- організація навчальних курсів перепідготовки;  

- сприяння розвитку молодіжних служб опікування пенсіонерами; 

- сприяння появі нових проектів “пенсіонери для пенсіонерів”; 

- сприяння міжнародній співпраці сеньйоральних організацій. 

Доцільно широке висвітлення суспільної інтеграції між поколінням, задля 

цього запровадити: 

- цикл програм на місцевому телебаченні про досвід клубної роботи з 

пенсіонерами; 

- створення та підтримку роботи інтернет-сайту (сторінок у соціальних 

мережах) для допитливих та активних пенсіонерів; 

- розповсюджувати інформацію про роботу “Клубів за інтересами в 

Дніпрі” через Інтернет-сайт, з адресами, відповідною реклама і т.ін., 

- лекторії для молодих пенсіонерів з психології старіння людей, 

покращення пам'яті, арт-терапії; 

- тренінги для молоді з залученням осіб із життєвим досвідом щодо 

формування сімейних цінностей та традицій; 

- творчі організації пенсіонерів, пропаганда їх діяльності 

- пропаганда в ЗМІ ідей безперервної освіти,  

- розгортання в місті громадського руху об'єднання поколінь, 

- підготовки фахівців (підвищення кваліфікації) педагогів організації 

дозвілля людей різного віку, 

- проведення репрезентативних та цільових опитувань людей старшого 

віку щодо їх соціального самопочуття, ціннісних орієнтацій, потреб та 

інтересів, 

- обмін досвідом відповідної роботи з зарубіжними партнерами. 

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, 

Управлінню молоді і спорту обласної державної адміністрації та адміністрації 

міської ради м Дніпро рекомендуємо: 

- розробити цільову програму або виокремити розділ у чинних 

програмах щодо інтеграції молоді та людей старшого покоління 

(“Міжпоколіннєва інтеграція в аспекті регіональної молодіжної та 

сеньйоральної політики”). При розробці програми врахувати провідний 

європейський досвід, зокрема і досвід Сілезького Воєводства; 
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- залучити до розробки програми учасників проекту “Локальні лідери 

для розвитку Дніпропетровщини”, активістів та викладачів 

університетівтретього покоління, Фонд соціального захисту, підтримки і 

допомоги вченим України та їх сімей, раду ректорів Дніпропетровської області, 

Раду молодих вчених Дніпропетровської області, молодіжні організації міста та 

області, активних пенсіонерів та інші організації; 

- у рамках програми передбачити створення банку даних модераторів 

та провідних фахівців з питань найбільш актуальних напрямків для молоді та 

осіб старшого покоління; 

- розробити та реалізувати декілька пілотних проектів, що спрямовані 

на суспільну інтеграцію між поколінням (наприклад, спортивні олімпіади); 

- сформувати засади сеньйоральної політики у регіоні, до чого залучити 

головних стейкхолдерів – старше покоління; 

- у локальних громадських бюджетах передбачити частку фінансування 

для підтримки проектів з інтеграції поколінь; 

- у рамках чинних міжнародних угод розробити й запланувати спільні 

проекти для осіб старшого віку. 

Команда проекту переконана, що виявлення у рамках проекту спільних 

інтересів поколінь допоможе залученню осіб старшого віку до активної роботи 

з молоддю, перейняти сучасні тенденції життя у молоді та передати свій досвід, 

тобто сприяти міжпоколіннєвій інтеграції та суспільній активізації різних груп 

населення, а також заохотити представників молоді та старшого покоління до 

співпраці і допомогти максимально просто та невимушено обмінюватися 

досвідом, а також сприяти започаткуванню нових проектів. У результаті буде 

досягнута мета активного довголіття та інтеграції між поколіннями у 

Дніпропетровській області. 

З повагою,  

команда проекту  “Локальні лідери 

 для розвитку Дніпропетровщини” 
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Міжпоколіннєва інтеграція та енергія поколінь: результати польсько-

українського проекту «Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини” 

(програма RITA “Зміни в регіоні”) / упор. Т.М. Чумаченко, І.О. Дегтярьова, 

В.М. Яцук. – Дніпро, 2016. – 50 с. 

 

Цей збірник містить матеріали і результати польсько-українського проекту 

“Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини”, який реалізовано у 2016 р. 

Фундацією розвитку Свентохловіц (Польща) та Радою молодих вчених 

Дніпропетровської області (Україна) у рамках програми Польсько-

Американського Фонду Свободи RITA “Зміни в регіоні” за підтримки 

управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, управління молоді, позашкільної освіти та національно-

патріотичного виховання Дніпровської міської ради, Всеукраїнської 

громадської організації “Поруч”. 

 

Координатори проекту: 

Даміан Хамерла (Фундація розвитку Свентохловіц, Польща),  

Ірина Дегтярьова (Рада молодих вчених Дніпропетровської області) 

 

Команда проекту:  

Яцук Владислав, Буленок Руслан (представники влади); Ірина Дегтярьова, 

Марія Тищенко (громадські організації); Віра Бондаренко, Поліна Біліченко, 

Гюнтер Анастасія, Вікторія Мозолевич, Дмитро Редькін, Микола Решетняков 

(молодь); Сергій Власов, Олексій Гилюн, Тетяна Чумаченко, Тетяна Шумік, 

Олена Єленіна, Василь Сухов (сеньйори). 

 

Особлива подяка: 

Валентині Тальян, Людмилі Зоркіній, Аллі Гуменюк; Павлу Шкарупилу 

(ДДІФКіС), Вадиму Стукалу, Анні Лацис і ТСК “Ритм”,Владиславу Лисану й 

ансамблю “Овація” (Палац студентів ДНУ ім.О.Гончара). 

 

Контакти: 

Фундація розвитку Свентохловіц: http://swietochlowice.org.pl 

Рада молодих вчених Дніпропетровської області: www.rmv.dp.ua 

ВГО “Поруч”:www.poruch.ua 

Сторінка проекту у фейсбуці: 

https://www.facebook.com/groups/163915417388535/ 

Управління молоді і спорту облдержадміністрації:  

м.Дніпро, вул. Антоновича, 70,  (056) 770-67-17 

http://www.rmv.dp.ua/
https://www.facebook.com/groups/163915417388535/

