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Abstract. The authors clarify the questions concerning the spiritual values of youth and
the leisure as a component of the youth policy in Ukraine, analyze the data of
sociological studies executed by leading scientific organizations and the own
research of the student youth, and consider the tendencies in spending the
leisure by youth. 

Су час на си ту а ція ди на міч них со ці о куль тур них змін в ук ра їн сько му сус пільс тві
пот ре бує но вих те о ре ти ко� ме то до ло гіч них під хо дів до їх вив чен ня. Змі ню єть ся роз -
по діл і кон цен тра ція еко но міч но го, куль тур но го, сим во ліч но го ка пі та лів се ред різ -
них со ці аль них груп по рів ня но з пе рі о дом ра дян ських ча сів. Змі ню єть ся ха рак тер
ос ві ти, тех но ло гіч на ба за і фор ми влас нос ті зак ла дів куль тур но� доз віл лє вої сфе ри,
цін ніс ні орі єн та ції мо ло до го по ко лін ня, фор му ють ся но ві ста тус ні гру пи з особ ли ви -
ми сти ля ми жит тя, від бу ва єть ся ре кон фі гу ра ція со ці о куль тур них іден тич нос тей. 
Ці ра ди каль ні змі ни обу мов ле ні як тран сфор ма цій ни ми со ці о е ко но міч ни ми, по лі -
тич ни ми, со ці о куль тур ни ми пе рет во рен ня ми у кра ї ні, так і фор му ван ням пев них
еле мен тів “ін фор ма цій но го сус пільс тва”, “сус пільс тва спо жи ван ня” в кон тек сті 
гло ба лі за цій них про це сів [5, с. 275].

Важ ли вою сфе рою жит тя ін ди ві дів, в якій знач ною мі рою від бу ва єть ся фор му -
ван ня і пе ре о рі єн та ція цін ніс них взір ців, мо де лей по ве дін ки, со ці о куль тур них 
іден тич нос тей, є куль тур но� доз віл лє вий прос тір. У спіл ку ван ні, сприй нят ті но вої
різ но ма ніт ної ін фор ма ції, при лу чен ні до куль тур них благ, по до ро жах під час від по -
чин ку, ре лі гій них прак ти ках, твор чих за нят тях то що ми й від тво рю є мо та змі ню є мо
со ці о куль тур ну “тка ни ну” сус піль но го жит тя. Те ле се рі а ли, ту ризм, шо пінг, фут бол,
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поп� му зи ка, Ін тер нет – са ме ці ре а лії впли ва ють на фор му ван ня сві до мос ті міль йо -
нів мо ло дих лю дей у су час но му сві ті.

Уп ро довж роз бу до ви но вої дер жав нос ті в Ук ра ї ні дер жав на мо ло діж на по лі ти ка
ста ла од ним з най важ ли ві ших, прі о ри тет них і спе ци фіч них нап ря мів ді яль нос ті дер -
жа ви і здій сню єть ся в ін те ре сах мо ло дої лю ди ни, сус пільс тва, дер жа ви з ура ху ван -
ням її еко но міч но го, со ці аль но го, іс то рич но го, куль тур но го роз вит ку та сві то во го
дос ві ду дер жав ної під трим ки мо ло ді.

За ро ки не за леж нос ті Ук ра ї ни її мо ло да ге не ра ція іс тот но змі ни ла ся ви рос ла не
ли ше кіль кіс но, але й якіс но. У 1999 р. ниж ня ві ко ва ме жа мо ло ді бу ла виз на че на на
рів ні 14 ро ків, а в бе рез ні 2004 р. вер хня ме жа – до 35 ро ків. На по ча ток 2004 р. в
кра ї ні мо ло ді гро ма дя ни у цих ві ко вих ме жах ста но ви ли 32,6% від усьо го на се лен -
ня [3, с. 7]. Ни ні мо ло ді лю ди ста ли са мос тій ні ши ми, на ма га ють ся бу ти не за леж ни -
ми ні від ко го, а пок ла да ти ся на свої влас ні си ли. Во ни здат ні більш віль но вис лов -
лю ва ти свої дум ки з по лі тич них пи тань, не по бо ю ю чись за осо бис ту сво бо ду, кра ще
ус ві дом лю ють мож ли вість кри ти ки і де мок ра тич но го кон тро лю рі шень влад них
струк тур. Звіс но, мо ло ді це бу ло при та ман но зав жди, про те в ни ніш ньо го по ко лін -
ня мо ло дих лю дей – особ ли во яск ра во ви ра же но. За всіх ча сів та в усіх на ро дів 
мо лодь бу ла в аван гар ді гро мад ських ру хів, а про це си, не ми ну че пов’яза ні з роз бу -
до вою дер жа ви, знач но змі ни ли і по лі тич не жит тя ук ра їн сько го сус пільс тва. З 
од но го бо ку, фор му єть ся но ва струк ту ра мо ло діж ної по лі ти ки, з ін шо го – якіс но
змі ню ють ся її скла до ві, час ти ною яких є мо ло діж ний рух, ду хов ний і куль тур ний
по тен ці ал мо ло ді.

Са ме доз віл ля в ар се на лі за со бів впли ву та ких со ці аль них інс ти ту тів, як сім’я,
цер ква, дер жа ва, у всі ча си вис ту па ло ді є ви ми інс тру мен том со ці а лі за ції. Ад же са ме
че рез сфе ру віль но го ча су за до по мо гою різ них ор га ні за цій них форм мож на сти му -
лю ва ти про це си ста нов лен ня осо бис тос ті, ак ти ві зу ва ти її твор чу ді яль ність, спри я ти
реп ро ду ку ван ню вже іс ну ю чих куль тур них над бань і цін нос тей та ство рен ню но вих.

У наш час, ко ли Ук ра ї на пе рес ту пи ла по ріг XXI сто літ тя та ін тег ру єть ся в єв ро -
пей ську й сві то ву спіль но ти, є особ ли во ви со ка пот ре ба у все біч но роз ви не них, 
ак тив них та іні ці а тив них осо бис тос тях, що змо жуть за без пе чи ти гід ний пос туп для
сво єї дер жа ви. А фор му ван ня та ких со ці аль но ак тив них ін ди ві дів не мож ли ве без
ефек тив но го ви ко рис тан ня мо лод дю сво го віль но го ча су, по за як са ме у цій сфе рі
про яв ля ють ся ін ди ві ду аль ні упо до бан ня лю ди ни (че рез віль ний ви бір форм і ме то -
дів ор га ні за ції сво го доз віл ля), її ін те лек ту аль ний по тен ці ал, що ре а лі зу єть ся в 
гро мад ській ді яль нос ті чи мис тець кій ро бо ті; від бу ва єть ся при лу чен ня осо бис тос ті
до на ці о наль них та куль тур них над бань і цін нос тей, а та кож жит тє во го дос ві ду 
по пе ред ніх по ко лінь [15, с. 154].

Особ ли вої важ ли вос ті на бу ва ють проб ле ми доз віл ля на су час но му ета пі роз вит -
ку ук ра їн сько го сус пільс тва та кож і че рез те, що в ньо му йде склад ний про цес зла му 
ста рих і фор му ван ня но вих со ці аль них від но син. Сис тем на кри за, що охо пи ла прак -
тич но всі сфе ри сус пільс тва, за ко но мір но приз ве ла до змі ни со ці аль них орі єн ти рів,
пе ре о цін ки тра ди цій них цін нос тей, по я ви кон ку рен ції на рів ні ма со вої сві до мос ті
між ко лиш ні ми ра дян ськи ми, на ці о наль ни ми і т. зв. “за хід ни ми” цін нос тя ми. Це все
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приз ве ло до тран сфор ма ції зміс ту доз віл ля, по я ви сві жих пог ля дів на це яви ще, 
ви ник нен ня но вих йо го форм. Не ос тан ню роль у цьо му про це сі ві діг рає і мо лодь –
най більш ди на міч на та від кри та до ін но ва цій со ці аль но� де мог ра фіч на гру па. Тре ба
заз на чи ти, що на сьо год ні мо лодь у знач ній мі рі са ма стає суб’єк том влас ної со ці а лі -
за ції. Біль ше то го, во на стає фак то ром зрос та ю чої ва ги у про це сах со ці аль но� е ко но -
міч них, по лі тич них та куль тур них змін. Мо ло дим вва жа єть ся той, чий роз ви ток ще
не за вер ше ний, хто ще не пов ніс тю ін тег ро ва ний у сус пільс тво, тоб то ще не ціл ком
ос во їв на бір со ці аль них ро лей, при та ман них до рос лій лю ди ні, про те ін тен сив но до
цьо го йде в про це сі со ці а лі за ції.

Тре ба ска за ти, що те ма доз віл ля та ди на мі ки ви ко рис тан ня віль но го ча су роз роб -
ля ла ся до сить пов но в со ці о ло гіч ній лі те ра ту рі ра дян сько го пе рі о ду. Про те те мі
са ме мо ло діж но го доз віл ля при ді ля ло ся не дос тат ньо ува ги. По� пер ше дос лід ни ки
ра дян сько го пе рі о ду у сво їх пра цях зо се ред жу ва ли ува гу пе ре важ но на вив чен ні
віль но го ча су пра цю ю чих лю дей за га лом [1].

По� дру ге, на віть у тих пра цях, що за тор ку ва ли проб ле му мо ло діж но го доз віл ля
чи бу ли спе ці аль но їй прис вя че ні, ос нов ний ак цент ро бив ся на іде о ло гіч них ас пек -
тах ви хо ван ня та роз гля ді ро лі ком со моль ських ор га ні за цій у жит ті мо ло дих лю дей.
Крім то го, вис нов ки  та ста тис тич ні да ні, що на во ди ли ся в цих пра цях, нав ряд  чи 
мо жуть бу ти ви ко рис та ні дос лід ни ком при вив че ні су час ної мо ло ді [7].

І по� тре тє, як лі те ра ту ра ра дян сько го пе рі о ду, так і су час на, що прис вя че на да ній
проб ле ма ти ці, орі єн то ва на, пе ре важ но, або на роз гляд те о ре тич них ос нов куль ту ри,
або на про ве ден ня дос лід жень з ди на мі ки ви ко рис тан ня віль но го ча су за га лом. 

На віть у су час них со ці о ло гіч них дос лід жен нях, прис вя че них вив чен ню со ці о -
куль тур но го се ре до ви ща й ди фе рен ці а ції куль тур но� доз віл лє вих прак тик на се лен ня
Ук ра ї ни, та в опуб лі ко ва ні на їх ос но ві пра цях В. Пі чі [9], О. Се маш ка [10], Н. Цим -
ба люк [13], Л. Ско ко вої [11] та ін ших со ці о ло гів, пи тан ня влас не мо ло діж но го 
доз віл ля не зна хо дять пог либ ле ної роз роб ки. Крім то го, ті дос лід ни ки, об’єк том за -
ці кав лен ня яких є ук ра їн ська мо лодь, пе ре важ но звер та ють ува гу на її сус піль ну [14]
чи цін ніс ну [4] сві до мість, по лі тич ні орі єн та ції. Праць же, які бу ли б прис вя че ні без -
по се ред ньо роз гля ду й ана лі зу су час них форм доз віл ля мо ло ді, а та кож йо го фун -
кцій, не дос тат ньо.

От же, об’єк том да но го дос лід жен ня є сфе ра мо ло діж но го доз віл ля як со ці аль ний
фе но мен.

Пред ме том вис ту пає змі на со ці аль них фун кцій мо ло діж но го доз віл ля від тра ди -
цій до су час нос ті. 

Ме тою да но го дос лід жен ня є ана ліз мо ло діж но го доз віл ля як  со ці о куль тур но го
фе но ме ну та дос лід жен ня особ ли вос тей тран сфор ма ції йо го фун кцій. Вка за на ме та
до ся га єть ся ви рі шен ням та ких зав дань: про а на лі зу ва ти за галь ні те о ре тич ні за са ди
вив чен ня фе но ме ну віль но го ча су та мо ло ді як спе ци фіч ної ві ко вої ка те го рії; зро би -
ти ет но куль тур ний ана ліз ос нов них форм мо ло діж но го доз віл ля в Ук ра ї ні че рез вив -
чен ня фе но ме ну віль но го ча су, а та кож че рез роз гляд ос нов них форм мо ло діж но го
доз віл ля та їх ре гі о наль ної спе ци фі ки (на прик ла ді міс та Льво ва); про а на лі зу ва ти
тран сфор ма цію фун кцій місь ко го мо ло діж но го доз віл ля.



Струк ту ра віль но го ча су, ус та ле ні звич ки і мож ли вос ті йо го про ве ден ня іс тот но
впли ва ють на за галь ний роз ви ток мо ло дої лю ди ни. Вод но час, сфор мо ва ні цін нос ті
та на вич ки зу мов лю ють ви бір то го або ін шо го спо со бу про ве ден ня доз віл ля. У свою
чер гу, ду хов ність осо бис тос ті фор му єть ся за мож ли вос ті на пев но му ета пі сво го роз -
вит ку ро би ти влас ний від бір куль тур них цін нос тей і, зас во ю ю чи їх, пе рет во рю ва ти
на осо бис тіс ні цін ніс ні ха рак те рис ти ки.

По нят тя “доз віл ля” оз на чає су куп ність ви дів ді яль нос ті, приз на че них для за до -
во лен ня фі зич них, ду хов них та со ці аль них пот реб лю дей у віль ний час [16, с. 191].
Час, вит ра че ний на них, час доз віл ля – це час ти на віль но го ча су. Фун кції доз віл ля
(доз віль ної ді яль нос ті) збі га ють ся з фун кці я ми віль но го ча су. Ви ди доз віль ної ді -
яль нос ті слу гу ють як від по чин ку, так і роз вит ку осо бис тос ті, за до во лен ню пот реб у
роз ва гах і спіл ку ван ні. У вузь ко му зна чен ні цьо го сло ва під ним ро зу мі ють від по чи -
нок та роз ва ги: від ві ду ван ня зак ла дів куль ту ри і ма со вих ви до вищ, іг ри, тан ці, чи -
тан ня то що. У ши ро ко му сен сі сло ва від по чи нок і роз ва ги охоп лю ють знач но шир ше
ко ло ви дів ді яль нос ті. Пе ре лік доз віль них за нять заз ви чай по єд ну ють у та кі гру пи:
твор чі та лю би тель ські за нят тя, ко рис ту ван ня за со ба ми ма со вої ін фор ма ції, від ві ду -
ван ня зак ла дів куль ту ри та ви до вищ, спіл ку ван ня, за нят тя фіз куль ту рою та спор -
том, па сив ний від по чи нок та ін.

От же, доз віл ля – це пе ре ду сім ді яль ність, зав дя ки якій ін ди від за до воль няє свої
фі зич ні і ду хов ні пот ре би. Ді яль ність ця здій сню єть ся у віль ний час і в рус лі пев них
ін те ре сів, ці лей, які ста вить пе ред со бою лю ди на.

Об сяг віль но го ча су ни ні прак тич но та кий же, як той, що при па дає на тру до ву 
ді яль ність, а в де я ких со ці аль но� де мог ра фіч них груп на віть і пе ре ви щує йо го. Ос тан -
нє сто су єть ся мо ло ді. То му сус пільс тво не мо же бу ти бай ду жим до то го, на що 
вит ра ча ють ся віль ні го ди ни, чим за пов ню єть ся жит тя мо ло дих лю дей.

Доз віл ля мо ло ді – важ ли ва сфе ра роз вит ку осо бис тос ті. Во на спри яє фор му ван -
ню сві тог ля ду, по лі тич ної і мо раль ної куль ту ри осо бис тос ті, її ес те тич них пог ля дів і
сма ків; тут ви роб ля єть ся вмін ня обс то ю ва ти іде а ли і ду хов ні цін нос ті, під три му ва ти
сво є  здо ров’я.

Да ні Єв ро пей сько го со ці аль но го дос лід жен ня, про ве де но го в Ук ра ї ні у 2005 р.
Інс ти ту том со ці о ло гії НАН Ук ра ї ни, свід чать про те, що са ма мо лодь вва жає доз віл -
ля та віль ний час ду же важ ли вою сфе рою сво го жит тя. При чо му за леж ність оцін ки
важ ли вос ті доз віл ля як сфе ри жит тя обер не но про ти леж на ві ку лю ди ни (табл. 1)
[12, с. 278].

Як свід чать да ні, на ве де ні в табл. 1, жо ден рес пон дент ві ко вих ка те го рій до 20 
ро ків та 20–39 ро ків не об рав ва рі ан та від по ві ді, який оз на чає, що доз віл ля для 
ньо го “зов сім не важ ли ве”.
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Таб ли ця 1
Оцін ка важ ли вос ті влас но го доз віл ля та віль но го ча су 

за леж но від ві ку опи та них, % 

* Ін декс оцін ки важ ли вос ті доз віл ля роз ра хо ву єть ся в ме жах від 0 до 1, де 0 – важ ко 
від по віс ти, 0,2 – зов сім не важ ли во, 0,4 – не ду же важ ли во, 0,6 – до сить важ ли во, 0,8 – ду же
важ ли во. Прис во є ні кож ній аль тер на ти ві зна чен ня пе рем но жу ють ся на від сот ки, от ри ма ні по
цій аль тер на ти ві, ре зуль та ти до да ють ся та ді лять ся на 100%.

Сьо год ні та кі фак то ри, як упо віль нен ня роз вит ку ма те рі аль ної ба зи зак ла дів
куль ту ри і від ста ван ня рів ня ор га ні за ції ро бо ти зак ла дів куль ту ри від зрос лих пот -
реб мо ло ді, приз ве ло до пос лаб лен ня впли ву дер жав них куль тур но� прос віт ниць ких
зак ла дів і гро мад ських ор га ні за цій на про ве ден ня мо лод дю доз віл ля, що зу мо ви ло
по си лен ня тен ден цій до йо го “одо маш нен ня”, тоб то нап ра цю ван ня у мо ло дих лю дей
та ко го сте ре о ти пу по ве дін ки у віль ний час, який ха рак те ри зу єть ся од но ма ніт ніс тю,
мо но тон ніс тю, від хо дом від ак тив них форм учас ті в куль тур но му жит ті, а та кож 
роз ва жаль ною спря мо ва ніс тю.

“Одо маш нен ня” доз віл ля як тен ден ція спо жи ван ня віль но го ча су має не га тив ні
нас лід ки: по� пер ше, змен шен ня мож ли вос ті гро мад сько го впли ву на струк ту ру і
зміст віль но го ча су; по� дру ге, упо віль ню єть ся роз ви ток прог ре сив них форм мо ло -
діж но го доз віл ля, тоб то ско ро чу єть ся час тка ча су най більш ак тив них, твор чих, 
та ких, що спри я ють роз вит ку лю ди ни, ви дів ді яль нос ті і по міт но зрос тає об сяг 
пе ре важ но па сив но� спо жи ваць ких ви дів доз віл лє вої ді яль нос ті мо ло ді, та ких як 
пе рег ляд те ле пе ре дач і прос лу хо ву ван ня ра діо.

Зас тій ні яви ща у роз вит ку на шо го сус пільс тва в ці ло му приз ве ли до зас тою і в
доз віл лє вій прак ти ці: в мо ло діж но му се ре до ви щі на бу ли по ши рен ня апа тія, спог ля -
дан ня, від чу же ність, ви ник ли знач ні дис про пор ції між до маш ні ми, ін ди ві ду аль ни ми
ви да ми доз віл ля і по за до маш ні ми, сус піль но ор га ні зо ва ни ми ви да ми, а та кож між
па сив но� спо жи ваць ки ми і ак тив но� твор чи ми ви да ми.

Як що спи ра ти ся на да ні мо ні то рин гу 2006 р., то мож на по ба чи ти, що “до маш ні”
ви ди доз віл ля сьо год ні по сі да ють чіль не міс це в ук ра їн сько му со ці у мі (табл. 2) 
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Оцінки
Розрахунок

індексу*
До 20
років

20–39
років

40–59
років

60 та
більше

Дуже важливо 0,8 32 20 11 14

Досить важливо 0,6 41 47 39 27

Не дуже важливо 0,4 27 31 45 47

Зовсім не важливо 0,2 0 0 3 9

Важко відповісти 0 0 2 2 3

Індекс оцінки важливості дозвілля – 0,61 0,57 0,51 0,48



[12, с. 280]. Ва рі ан ти в таб ли ці роз та шо ва ні від по від но до  змен шен ня від сот ка, на -
да но го рес пон ден та ми то му чи ін шо му ви ду спо жи ван ня віль но го ча су. За 100% взя -
то усіх рес пон ден тів ві ком до 30 ро ків.

Таб ли ця 2
Ви ди спо жи ван ня віль но го ча су мо лод дю %

ВИДИ СПОЖИВАННЯ N=401
1. Перегляд телепередач 89
2. Прослуховування музики 57
3. Читання газет 55
4. Прослуховування радіопередач 53
5. Гостювання 50
6. Прийом гостей 45
7. Просто відпочинок (нічого не роблячи) 45
8. Відвідування нехарчових магазинів і ринків 41
9. Заняття з комп'ютером (пошук інформації, ігри, створення програм  і т. ін.) 38
10. Перегляд відеомагнітофона, відеороликів 29
11. Заняття з дітьми (уроки, ігри, прогулянки ) 28
12. Відвідування ресторану, кафе, пивного бару 26
13. Читання художньої літератури 23
14. Ранкова гімнастика і фізкультура 23
15. Відвідування клубів, дискотек, вечорів відпочинку 20
16. Поїздка за місто для відпочинку на природі 19
17. Вивчення літератури за фахом 17
18. Настільні ігри (шахи, шашки, карти, доміно та ін.) 15
19. Біг, оздоровчі прогулянки 12
20. Робота за сумісництвом, додатковий заробіток 12
21. Відвідування кінотеатру 11
22. Відвідування церкви (костьолу, синагоги, мечеті, молитовного будинку) 11
23. Відвідування бібліотеки 10
24. Написання листів 9
25. Відвідування плавального басейну, заняття в спортивному залі, на
стадіоні, спортивних майданчиках 7

26. Колекціонування, фотографування, кінозйомки 7
27. Художня творчість (написання музики/віршів/прози, малювання тощо) 6
28. Громадська робота 6
29. Відвідування спортивних видовищ (як глядач) 5
30. Рибальство, полювання, збір грибів і т. п. 5
31. Прикладна творчість (рукоділля, вишивка, різоблення та ін.) 4
32. Відвідування театрів, концертів, музеїв, виставок 3
33. Відвідування гуртків, курсів 3
34. Екскурсійна поїздка 3
35. Раціоналізаторство, конструювання 2
36. Участь у художній самодіяльності 1
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Як свід чать ре зуль та ти дос лід жен ня, на ве де ні в таб л. 2, пер шу “де сят ку” ви дів
спо жи ван ня віль но го ча су мо лод дю Ук ра ї ни мож на оха рак те ри зу ва ти як “до маш ні” –
пе ре важ но па сив ні. Вод но час ак тив ні ви ди спо жи ван ня віль но го ча су, та кі як, при мі -
ром, за нят тя спор том, на сьо год ні не дос тат ньо по пу ляр ні се ред ук ра їн ської мо ло ді.

Мо ло діж но му доз віл лю при та ман ні су пе реч ли ві тен ден ції: од ні за нят тя ма ють
по зи тив ну спря мо ва ність і ве дуть до куль тур но го зба га чен ня, ін ші – міс тять не га тив -
ний по тен ці ал, збід ні ють доз віл ля, роб лять йо го од но ма ніт ним. Най більш за галь ною
є тен ден ція зрос тан ня об ся гу віль но го ча су і по ліп шен ня умов для йо го зміс тов но го
про ве ден ня: біль шість со ці аль но� де мог ра фіч них груп мо ло ді во ло діє до сить знач ним
об ся гом ча су для від по чин ку і роз ваг, спо жи ван ня куль ту ри і твор чос ті. Од нак ре аль -
но, в жит ті, да ле ко не зав жди і не всі мо ло ді лю ди вмі ють ним ро зум но роз по ряд жа -
ти ся, ви ко рис то ву ва ти йо го для пов но цін но го роз вит ку сво єї осо бис тос ті.

Як свід чать ре зуль та ти дос лід жен ня (ом ні бу са), про ве де но го Інс ти ту том со ці о -
ло гії НАН Ук ра ї ни у 2006 р., мо лодь згод на узя ти участь в ор га ні за ції доз віл ля і 
від по чин ку. Тіль ки 9% мо ло ді в жод но му ра зі не бра ли б учас ті в цьо му, 40% мо ло ді
взя ли б участь в ор га ні за ції доз віл ля і від по чин ку. Лю дей літ ньо го ві ку на віть фі нан -
со ве за о хо чен ня не ду же спо ну кає до учас ті в та кій со ці аль ній ді яль нос ті. Се ред них
ли ше 17% по го ди ли ся б на це. 23% мо ло ді взя ли б участь в ор га ні за ції доз віл ля та
від по чин ку без оп ла ти, то ді як се ред лю дей се ред ньо го ві ку та ких 18%, а се ред 
лю дей літ ньо го ві ку – 16% [12, с. 281]. 

До во лі ха рак тер ну струк ту ру віль но го ча су мо ло ді зас від чи ли ре зуль та ти опи ту -
ван ня сту ден тів ви щих нав чаль них зак ла дів міс та Льво ва, про ве де но го в трав ні 2006 р.
(опи та но 800 осіб) ка фед рою со ці о ло гії Львів сько го на ці о наль но го уні вер си те ту
іме ні Іва на Фран ка. Як вид но з ді аг ра ми (рис. 1), свій віль ний час сту денс тва мо лодь
Льво ва про во дить пе ре важ но в ко лі дру зів – 71%; від ві ду ють ве чір ки, дис ко те ки і ба -
ри – 34%;  17% на да ють пе ре ва гу прос лу хо ву ван ню му зи ки; пе рег ля ду те ле пе ра дач
– 18%; чи та ють книж ки – 11% рес пон ден тів. 

Рис. 1. Про ве ден ня віль но го ча су сту дент ською мо лод дю м. Льво ва 
(у від сот ках до кіль кос ті опи та них, 

рес пон ден ти мог ли від мі ти ти де кіль ка ва рі ан тів від по ві дей)
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Про ве ден ня віль но го ча су сту ден та ми, з од но го бо ку, за ле жить від де мог ра фіч -
них чин ни ків, со ці аль но� куль тур но го се ре до ви ща, з ін шо го – пов’яза ний із сис те -
мою їх ніх цін ніс них орі єн та цій, пот реб і ін те ре сів. 

Без сум нів но, од ним з най важ ли ві ших зав дань ви щої шко ли є роз ви ток спря мо -
ва нос ті сту денс тва на опа ну ван ня більш склад них форм куль тур но го по тен ці а лу
сус пільс тва. Це доз во лить до мог ти ся біль шо го ефек ту мо раль но� ес те тич но го ви хо -
ван ня сту ден ської мо ло ді. Цін ніс ні орі єн та ції, спря мо ва ні на “ді яль ну” струк ту ру
віль но го ча су, свід чать про рі вень сфор мо ва нос ті осо бис тос ті сту ден та.

Як що за га лом го во ри ти про струк ту ру доз віл лє вої ак тив нос ті мо ло ді, мож на
ствер джу ва ти, що во на де тер мі ну єть ся дво ма ос нов ни ми фак то ра ми: з од но го бо ку,
ха рак те ром, схиль нос тя ми, вмін ня ми, звич ка ми са мої лю ди ни, з ін шо го – ха рак те -
ром нав ко лиш ньо го со ці аль но� куль тур но го се ре до ви ща. Ос тан нє спо ну кає чи 
приг ні чує, спря мо вує чи галь мує ак тив ність лю ди ни, від кри ває од ні мож ли вос ті й
зак ри ває ін ші. При цьо му се ре до ви ще тим ін тен сив ні ше впли ває на лю ди ну у віль -
ний час, чим біль ше во на схиль на роз слаб ля ти ся, під да ва ти ся хо ду по дій.

Дер жа ва по вин на док ла да ти зу силь і впро вад жу ва ти спе ці аль ні прог ра ми для
роз вит ку куль тур но� доз віл лє вої інф рас трук ту ри, дос туп нос ті її для мо ло ді. Да ні
опи ту ван ня свід чать про ви со кий рі вень не за до во ле нос ті мо ло ді куль тур но� роз ва -
жаль ни ми зак ла да ми. Так, 40% мо ло ді від по ві ли, що пот ре би меш кан ців їх ньо го на -
се ле но го пун кту в куль тур но� роз ва жаль них зак ла дах не за до воль ня ють ся, а 43%
опи та них заз на чи ли, що їх ні пот ре би тіль ки час тко во за до во ле ні. І ли ше 17% мо ло -
дих за ли ши ли ся ціл ком за до во ле ни ми ци ми зак ла да ми.

Проб ле ма зміс то во го на пов нен ня доз віл ля пе ре ду сім по ля гає в то му, що са ма
інф рас трук ту ра куль тур но� роз ва жаль них зак ла дів не є сьо год ні в Ук ра ї ні роз ви не -
ною, а по� дру ге, в то му, що мо лодь не зав жди є фі нан со во спро мож ною, аби за до -
воль ни ти свої пот ре би в та ко му доз віл лі. То му, на пев но, і “проц ві та ють” сьо год ні в
Ук ра ї ні “до маш ні” ви ди доз віл ля.
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