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Проблеми молоді та молодіжного дозвілля в Україні активно 

досліджують А. Бреславська, І. Бекешкіна, Л. Виговський, М. 

Головатий, Е. Головаха, В. Перебенесюк, Н. Прозур, І. Сидор, Л. 

Яковенко. 

Характерними ознаками дозвілля (за Л. Завацькою) є:  

свобода вибору дозвіллєвої діяльності, свобода від обов'язків;  

добровільна участь в дозвіллєвій діяльності; 

бажання отримати радість та задоволення; 

самодостатність і самоцінність; 

компенсційність дозвілля . 

Дозвілля студентів суттєво відрізняється від дозвілля інших 

вікових та соціальних груп через характерні потреби та соціально -

психологічні особливості: підвищена емоційна, фізична рухливість, 

динамічна зміна настроїв, інтелектуальна сприйнятливість. Крім того 

потрібно враховувати постійне збільшення обсягу інформації, що 

перевищує всі допустимі норми сприйняття.  На думку І. 

Мельникова, дозвіллєвий час студентства – це час, який «може бути 

використаний для додаткової професійної підготовки і активної 

громадської діяльності (професійно-виховна функція), духовного 

розвитку (культурна функція) і відпочинку (регенераційна функція)».  

Позитивним є те, що молоді люди прагнуть до самоосвіти, 

самовдосконалення, отримання додаткових знань, умінь та навичок, 

підвищення кваліфікації. Негативним – що це призводить до 

зменшення кількості часу на активні форми дозвілля.  

Відвідування гуртків, залученість у діяльності молодіжних 

громадських об’єднань на сьогодні є не дуже популярною формою 

проведення дозвілля.  

Передумовою активності особистості є її органічні та духовні 

потреби.  
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Туристична активність являє собою соціально обумовлену 

систему взаємодії людини (соціальної групи, соціуму ) зі світом, яка 

передбачає наявність особливих механізмів - цінностей, мети, 

аттітюдів, соціальних потреб і мотивів, інтересів і настроїв, 

специфічну просторову мобільність й інституціалізовану 

комунікацію, а також соціокультурні стандарти - узагальнені 

принципи оцінки соціальних дій і цілей поведінки суб'єктів 

(О. Щетиніна) .  

Туристична активність розгортається в контексті 

репрезентативної дозвіллєвої культури і виступає як соціокультурна 

константа суспільного розвитку. 

Яке місце займає туристична активність студентської молоді 

м. Миколаєва?  

У пошуковому дослідженні ми проаналізували відповіді 200 

студентів ВНЗ (гуманітарних  спеціальностей, які не пов’язані з 

туризмом, подорожами та спортом) м. Миколаєва. Відповіді свідчать, 

що у не канікулярний час пріоритетною формою часопроводження є 

робота біля комп’ютера, що включає самопідготовку і відпочинок,  а 

також спілкування з друзями (часто біля комп’ютера).  

Слід звернути увагу, що 20% студентів зазначили, що надають 

перевагу активним формам відпочинку на свіжому повітрі та 

заняттям у спортивних секціях.  

Туристичну активність як форму дозвіллєвої діяльності обрали 

15% студентів, надаючи перевагу спортивному та екстремальному 

видам туризму у межах України, що пов’язано також з фінансовими 

можливостями студентів.  

Отримані дані свідчать про необхідність формування 

дозвіллєвої культури студентів, потреби у активних формах 

проведення дозвілля взагалі та туристичної активності зокрема, що 

може бути реалізована через діяльність та співпрацю з дитячими та 

молодіжними громадськими об’єднаннями. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


