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– це можливість виявити наявність (чи відсутність) інтересу до обраної професії,
життєвих налаштувань, пов‘язаних із цією професією, ступеня готовності до
здійснення професійної діяльності.
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СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
Молодіжний рух відіграє важливу роль в змінах суспільно-політичного
характеру. У демократичному суспільстві молодіжна політика реалізується
через молодіжний рух, який охоплює всеукраїнський, регіональний і місцевий
рівні.
Особливості розвитку молодіжного руху, його організованого сегменту
визначаються значною мірою його сутністю політичної системи та адаптацією
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державної політики до потреб молоді. Від цього залежить: спрямованість
молодіжних ініціатив, кількість молодіжних організацій та ступінь їх
політизованості, поширення неформальних рухів та субкультур у молодіжному
середовищі.
Серед сучасних дослідників проблем розвитку молодіжного руху можна
виділити роботи І. Ільїнського, В. Лукова, В. Криворученка, В. Долчова,
О. Шаронова, А. Ковальової, Ю. Волкова, В. Добренькова,І. Савченка та інших.
Різним аспектам теми, що розглядається, присвячені праці О. Корнієвського і
В. Якущика «Молодіжний рух та політичні об‘єднання в сучасній Україні»,
В. Куліка, Т. Голубоцької і О. Голубоцького «Молода Україна»: сучасний
організований молодіжний рух неформальна ініціатива. Дослідження»(2000).
Заслуговує на увагу дисертаційне дослідження М. Орленко «Інституціоналізація
молодіжних громадських організацій у сучасному політичному процесі
України» (2015). У дисертації розглядається процес становлення молодіжних
громадських організацій в Україні, динаміка та шляхи активізації їх політичної
участі. Цікавими є дослідження В. Соколова, В. Рябіки, Ю. Поліщука,
В. Бараща, К. Плоского, Г. Коваль.
Аналіз літератури дозволяє виокремити кілька підходів щодо вивчення
молодіжних організацій, молодіжного руху, відповідно до яких розподіляються і
фахівці з цієї проблематики, а саме:
1) дослідники, які займаються аналізом загальнополітичних проблем
молоді, молодіжного руху взагалі;
2) ті, хто здійснює змістовний аналіз молодіжних організацій;
3) дослідники, які здійснюють класифікацію молодіжних організацій за їх
приналежністю до культури, мистецтва та інших сфер життя;
4) дослідники, які цікавляться психофізіологічними аспектами діяльності
молодіжних організацій;
5) ті, хто здійснює загальнофілософський аналіз молодіжних організацій
як своєрідного об‘єкта субкультури [2, c.86].
В основу класифікації молодіжних організацій у сучасній Україні
О. Корнієвський, П. Мартин, А. Скрипник та ін., поклали функції, які вони
виконують в суспільстві. В.Кулил запропонував типологізацію молодіжних
об'єднань, критерієм якої є характер діяльності кожної окремої молодіжної
організації.
Більшість дослідникі ввважає, що головним джерелом утворення молодіжних
організацій є спільність інтересів та мети. Розглядаючи цілі, що ставлять перед
собою МГО, їх можна поділити на дві великі групи:
1. Організації взаємної вигоди чи об'єднання за інтересами. Їх діяльність
орієнтована на саму себе, тобто на власних членів
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2. Організації суспільної користі (policy-oriented). Вони слугують
громадським інтересам у широкому сенсі. Їх діяльність спрямована на інших. До
них відносяться благодійні, провозахисні організації, молодіжні парламенти та
інші громадсько-політичніорганізіції.
У науковій літературі використовують шість основних категорій при
класифікації, яка базується на функціях організацій: мобілізація, філантропія,
посередництво, соціальна солідарність, зміна, творення [1, с. 98-111].
Команду благодійної організації складають виконавчий директор, його
заступник, HR менеджер, фінансовий менеджер, координатори програм i
проектів. Платформа реалізує близько 10 великих проектів у соціальній сфері,
включаючи створення платфоми ініціатив «Теплиця» у Краматорську. Ідея
створення місць, де молодь може вільно, самостійно розвиватися, виникла за
ініціативою «Львівської освітньої фундації», представники якої після звільнення
Слов'янська i Краматорська, відбудовували там зруйновані приміщення.
Спочатку за допомогою львів‘ян створюється платформа «Вільна Хата» у
Краматорську, а згодом платформа ініціатив «Теплиця» у Слов‘янську.
«Теплиця» була відкрита 15 травня 2015 року командою у складі трьох місцевих
активістів і координатора проектів і програм від «Львівської освітньої функції»
Любоміра Лещука.
Як громадські організації з чітко визначеною структурою і напрямками
діяльності «Вільна Хата» існує з 2016 року, а «Теплиця» з початку 2017 року.
Наприклад, керує ГО «Теплиця» голова і його заступники, кожний з яких
веде певний напрямок роботи. Члени правління вирішують питання на
загальних зборах. Існує Наглядова Рада, куди входять і представники
«Львівської Освітньої Фундації».
Виходячи з потреб населення ГО «Теплиця» визначила для себе наступні
першочергові напрямки діяльності:
Розвиток неформальної освіти;
Соціальний напрямок, у рамках якого проводяться роботи у двох
реабілітаційних центрах для дітей;
Культурно-просвітницька робота.
Платформа існує за рахунок грантової підтримки з боку USAID чотирьох
проектів. «Теплиця» взяла участь у проекті «Гідна країна для гідних людей»,
який організувала Донецька обласна рада, і отримала 300 тис. грн. на закупівлю
меблів, обладнання для приміщення у центрі Слов‘янська.
З метою розвитку активності молоді, задоволення їх потреб і інтересі,
«Теплиця» проводить різноманітні заходи: організує подорожі, здійснює взаємні
поїздки у Львов, Одесу, веде просвітницьку роботу у форматі семінарів і
тренінгів.
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Активісти організації співпрацюють з Міністерством Молоді і Спорту у
напрямку розробки нормативно-правової бази молодіжної політики.
Молодіжний рух в Україні розвивається, інституціонується і формує
своєрідну систему зі специфічною внутрішньою структурою та механізмами
взаємодії із зовнішнім оточенням.
Спектр МГО є дуже різноманітнім, тому необхідно налагодження співпраці
органів влади всіх рівнів з молодіжними об‘єднаннями з метою вирішення їх
проблем.
В сучасних умовах потрібна на законодавчому рівні державна підтримка
просоціальних форм самоорганізації молоді як найважливіших каналів
самореалізації самих різних співтовариств молоді.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ»
И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ»
На сегодняшний день все большую популярность и активность начинают
набирать трансформационные игры. Многие игры применяют в своей работе
практикующие психологи и психотерапевты. В виду того, что тема
трансформационных игр относительно молода, поэтому очень мало публикаций
и исследований с использованием трансформационных игр, соответственно
отсутствует уверенность, что трансформационные игры в действительности
могут служить инструментом для работы психологов.
Мною было проведено предварительное исследование, для того чтобы
выяснить:
существует
ли
взаимосвязь
между
трансформационной
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