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WSTĘP 

Badanie aktualnej sytuacji związanej ze zmianami społeczno-kulturowymi 
w społeczeństwie ukraińskim wymaga nowych metod teoretyczno-metodolo-
gicznych. Zmienia się koncentracja i dystrybucja ekonomicznego, kulturalnego oraz 
symbolicznego kapitału pomiędzy różnymi grupami społecznymi w porównaniu 
z okresem radzieckim. Zmieniają się charakter edukacji, baza techniczna i formy 
własności instytucji kulturalno-rozrywkowych, orientacje aksjologiczne młodsze-
go pokolenia, kształtują się nowe grupy statusowe z odmiennym stylem życia, ma 
miejsce rekonfiguracja tożsamości społeczno-kulturowej. Wszystkie te radykalne 
przeobrażenia są uwarunkowane zarówno czynnikami społeczno-ekonomicznymi, 
politycznymi i społeczno-kulturowymi, jak i pewnymi aspektami kształtowania się 
„społeczeństwa informacyjnego” oraz „społeczeństwa konsumpcyjnego”, ujawnia-
jącymi się w kontekście procesów globalizacyjnych [Культура…, 2006, s. 275]. 

Ważną dziedziną życia jednostek, w której na ogół kształtują się i zmieniają 
orientacje na wzorce aksjologiczne, modele zachowania oraz tożsamość społeczno- 
-kulturowa jest sfera kulturalno-rozrywkowa. Społeczno-kulturową „tkankę” życia 
społecznego ludzie odtwarzają i zmieniają właśnie podczas procesu komunikowania 
się, odbioru nowych, różnorodnych informacji, korzystania z dóbr kultury, podróży 
w czasie wolnym, praktyk religijnych czy działań twórczych. Telenowele, turystyka, 
shopping, piłka nożna, muzyka pop, Internet – wszystkie te zjawiska oddziałują na 
świadomość milionów młodych ludzi we współczesnym świecie. 

CZAS WOLNY JAKO KATEGORIA POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ 

W ramach rozwoju państwa ukraińskiego polityka młodzieżowa stała się jed-
nym z najbardziej priorytetowych oraz specyficznych kierunków jego funkcjonowa-
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nia. Jest ona realizowana w interesie młodych ludzi i społeczeństwa, z uwzględnie-
niem jego ekonomicznego, społecznego, historycznego i kulturalnego rozwoju oraz 
w oparciu o międzynarodowe, instytucjonalne doświadczenia z zakresu działań 
wspierających młodzież. 

W okresie postradzieckim młodzież Ukrainy zmieniła się nie tylko pod 
względem cech ilościowych, lecz również jakościowych. W 1999 roku dolna 
granica wiekowa młodzieży była określona na 14. rok życia, a w marcu 2004 roku 
jej górna granica stanowiła 35 lat. Na początku 2004 r. młodzież obejmowała 
32,6% wszystkich obywateli [Головенько, 2004, s. 7]. Warto zauważyć, iż młodzi 
ludzie stali się obecnie bardziej samodzielni, silniej nastawieni na niezależność i 
poleganie wyłącznie na własnych siłach. Potrafią otwarcie wypowiadać swoje 
poglądy w kwestiach politycznych, nie obawiając się o swoją wolność, lepiej 
uświadamiają sobie możliwości krytyki i demokratycznej kontroli decyzji 
władz. Wiadomo, że młodzież zawsze cechowały podobne zachowania, jednak 
we współczesnym społeczeństwie przejawia się to bardziej wyraziście. Mło-
dzież od dawna znajdowała się w awangardzie ruchów społecznych, lecz proce-
sy związane z tworzeniem instytucji państwowych istotnie zmieniły życie poli-
tyczne ukraińskiego społeczeństwa. Z jednej strony kształtują się nowe instytu-
cje polityki młodzieżowej, z drugiej – jakościowym zmianom ulegają jej skład-
niki, których częścią staje się ruch społeczny, duchowy i kulturalny potencjał 
wnoszony przez młode pokolenie. 

Czas wolny w rękach takich społecznych struktur, jakimi są rodzina, Ko-
ściół czy państwo zawsze był istotnym narzędziem socjalizacji. Przecież dzięki 
tej sferze aktywności – realizowanej za pomocą różnych form organizacyjnych – 
było i jest możliwe stymulowanie procesów osobowościowych, aktywizacja 
działalności twórczej, wsparcie odtwarzania tradycyjnych i kreowania nowych 
osiągnięć i wartości kulturowych. 

Teraz, gdy Ukraina integruje się ze wspólnotą europejską i światową rów-
nież istnieje zapotrzebowanie na wszechstronnie rozwinięte i czynne jednostki, 
które potrafią wspomóc rozwój swojego kraju. Kształtowanie takich społecznie 
czynnych jednostek jest niemożliwe bez efektywnego wykorzystania przez nie 
czasu wolnego. Właśnie w tej dziedzinie ujawniają się indywidualne preferencje 
człowieka (poprzez swobodny wybór form i metod organizacji wypoczynku), 
jego potencjał intelektualny, realizujący się w działalności społecznej lub este-
tycznej. Jednostka wzbogaca swoją osobowość dzięki dziedzictwu narodowemu 
i wartościom kulturowym, włącza się w doświadczenia życiowe poprzednich 
pokoleń [Щерба, 1999, s. 154]. 

Szczególnie istotną rolę odgrywa czas wolny na obecnym etapie rozwoju 
społeczeństwa ukraińskiego również dlatego, że znalazło się ono w złożonych 
warunkach załamania się starych wartości і kształtowania nowych relacji spo-
łecznych. Kryzys systemowy, który objął strukturę społeczną, naturalnie dopro-
wadził także do zmiany punktów orientacyjnych, przeobrażenia tradycyjnych 
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wartości, powstania konkurencyjnych opcji na poziomie świadomości społecznej, 
uwzględniających radzieckie, narodowe i tzw. zachodnie wartości. To wszystko 
doprowadziło do transformacji treści czasu wolnego oraz pojawienia się jego no-
wych form. Istotną rolę w tym procesie odgrywa młodzież – najbardziej dyna-
miczna i otwarta na innowacje grupa społeczno-demograficzna. Warto odnotować, 
że obecnie młodzież w znacznym stopniu sama staje się podmiotem własnej socja-
lizacji, więcej nawet – staje się czynnikiem o coraz większym znaczeniu w prze-
mianach społeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturalnych, co można powią-
zać ze zjawiskiem prefiguracji kulturowej [Mead]. Za młodego uważa się tego, kto 
jeszcze niezupełnie stał się członkiem społeczeństwa, czyli nie do końca przyswoił 
sobie wachlarz ról społecznych właściwy człowiekowi dorosłemu, a który jednak 
intensywnie się przygotowuje się do tego w procesie socjalizacji. 

Problematyka spędzania wolnego czasu i jego dynamiki była dość szczegó-
łowo opracowana w literaturze socjologicznej już w czasach radzieckich. Nie-
mniej jednak, wszystkie próby wyodrębnienia młodzieżowych form spędzania 
wolnego czasu komplikuje kilka czynników. Po pierwsze, brakuje koncentracji 
w badaniach czasu wolnego na kategorii młodzieży – większość badaczy okresu 
radzieckiego skupiała się w swoich monografiach na specyfice spędzania czasu 
wolnego przez osoby pracujące, w wieku średnim [Аза, Піддубний, 1974; Кул-
ьтура…, 1982; Труд…, 1983]. Po drugie, nawet w tych pracach, które dotyczy-
ły problemu spędzania czasu wolnego przez młodzież lub wręcz były temu te-
matowi poświęcone, główny akcent stawiano na ukazywaniu roli młodzieżo-
wych organizacji politycznych (Komsomołu1) w życiu młodych ludzi. Poza tym, 
danych statystycznych przedstawianych w tych pracach raczej nie można wyko-
rzystać w kontekście badań nad współczesną młodzieżą [Молодежь…, 1984; 
Свободное…, 1974; Свининников, 1976]. Wreszcie po trzecie, literatura na ten 
temat, zarówno okresu radzieckiego, jak i współczesna jest przeważnie ukierun-
kowana albo na rozpatrywanie teoretycznych podstaw kultury, albo na badanie 
dynamiki spędzania czasu wolnego w ogóle, najczęściej w kategorii osób pracu-
jących, w wieku średnim [Минц, 1978; Семья…, 1987]. 

Nawet we współczesnych pracach socjologicznych poświęconych badaniom 
środowiska społeczno-kulturowego oraz dyferencji praktyk kulturalno- 
-rozrywkowych obywateli Ukrainy kwestia stricte pogłębionej analizy czasu 
wolnego młodzieży praktycznie jest nieobecna [Піча, 1994; Піча, Садова, 
2002; Цимбалюк, 2001, 2004; Скокова, 2003 i inni]. Poza tym ci badacze, któ-
rych obiektem zainteresowania jest ukraińska młodzież, przeważnie zwracają 
uwagę na jej świadomość społeczną [Черниш, 1990] bądź aksjologiczną [Гон-
чар, 2004; Сокурянская, Крилова, 2003] oraz na orientację polityczną. Nato-
miast prac koncentrujących się na rozpoznaniu i analizie współczesnych form 
spędzania przez młodzież czasu wolnego oraz ich funkcji jest wciąż za mało. 

 
1 Komsomoł – Komunistyczny Sojusz Młodzieży. 



Czas wolny i wypoczynek współczesnej młodzieży ukraińskiej  

 

 

389 

PRZEMIANY SPOŁECZNYCH FUNKCJI CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY 

Przedmiotem tego badania jest zatem społeczny fenomen czasu wolnego 
młodzieży, przede wszystkim zaś zmiana społecznych funkcji spędzania czasu 
wolnego przez młodzież – od tradycyjnych ku współczesnym. Cel ten zostaje 
osiągnięty poprzez rozwiązanie następujących zadań: analizę ogólnoteoretycznych 
opracowań dotyczących fenomenu czasu wolnego oraz młodzieży jako specyficz-
nej kategorii wiekowej; analizę etnokulturową głównych form spędzania czasu 
wolnego przez młodzież na Ukrainie, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej 
(przede wszystkim na przykładzie młodzieży lwowskiej); analizę transformacji 
funkcji spędzania wolnego czasu przez młodzież miejską. Struktura czasu wolne-
go, ustalone przyzwyczajenia oraz możliwości jego spędzania wpływają na ogólny 
rozwój młodego człowieka, jednocześnie przyswojone wartości i nawyki warun-
kują wybór sposobu jego zagospodarowania. Z kolei rozwój duchowy jednostki 
opiera się na możliwości dokonania na pewnym etapie życia wyboru wartości 
kulturowych oraz ich internalizacji i przekształcenia w cechy osobowościowe. 

Definiując samo pojęcie „spędzanie wolnego czasu” („дозвілля” 2) warto 
odnotować, że oznacza ono ogół czynności nastawionych na zaspokojenie fi-
zycznych, duchowych i społecznych potrzeb ludzi, które powstają w wolnym 
czasie [Энциклопедический…, 1995, s. 191]. Czas przeznaczony na wykony-
wanie takich czynności, „дозвілля” – to część czasu wolnego. Funkcje „дозвіл-
ля” (jako rodzaju działalności) pokrywają się z funkcjami czasu wolnego. For-
my takiej działalności służą zarówno wypoczynkowi, jak i rozwojowi osobowo-
ści, zaspokojeniu potrzeb rozrywkowych i komunikacyjnych. W wąskim zna-
czeniu pojęcie to oznacza wypoczynek i rozrywkę: odwiedzanie instytucji kultu-
ry, uczestniczenie w widowiskach masowych, grach, tańcach, odczytach itp. 
W szerokim zaś znaczeniu dotyczy ono szerszego kręgu działalności. Działania 
„дозвілля” ogólnie dzielą się na: zajęcia twórczo-hobbistyczne, korzystanie z me-
diów, uczęszczanie do ośrodków kultury i uczestniczenie w widowiskach, 
uczestnictwo w kulturze fizycznej i sporcie, wypoczynek bierny itp. 

Zatem spędzanie wolnego czasu („дозвілля”) – to przede wszystkim dzia-
łalność, dzięki której jednostka zaspokaja swe potrzeby fizyczne i duchowe. 
Działalność ta jest realizowana w czasie wolnym oraz przebiega pod znakiem 
celów i zainteresowań człowieka. Obecnie ilość czasu wolnego jest praktycznie 
porównywalna z ilością czasu przypadającą na działalność zawodową, a w nie-
których grupach społeczno-demograficznych nawet ją przewyższa. Dotyczy to 
również młodzieży, która szybciej niż inne grupy społeczne skłania się do orien-

 
2 Termin „дозвілля” w języku ukraińskim ma nieco węższy zakres pojęciowy, niż polskie 

określenie „spędzanie czasu wolnego” czy „czas wolny” (rozumiany jako ogół czynności wyko-
nywanych w wolnym czasie). Stwarza to istotne problemy translatoryczne. Dlatego w niektórych 
przypadkach będzie używany termin oryginalny. 
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towania na wartości niematerialne. Dlatego społeczeństwo nie powinno pozo-
stawać bierne w kwestii treści, którą wypełnione jest życie młodych ludzi. Spę-
dzanie wolnego czasu („дозвілля”) przez młodzież to ważna dziedzina rozwoju 
osobowości, sprzyjająca kształtowaniu światopoglądu naukowego, osobistej 
kultury politycznej i moralnej, poglądów i gustów estetycznych. W tym obsza-
rze jednostka nabywa umiejętności bronienia ideałów i wartości duchowych, 
podtrzymywania norm zdrowotnych. 

Dane Europejskiego Badania Socjologicznego przeprowadzonego na Ukra-
inie w 2005 roku przez Instytut Socjologii NAN Ukrainy świadczą o tym, że 
sama młodzież uważa czas wolny oraz sposób jego spędzania za bardzo istotną 
sferę swojego życia. Przy tym zależność oceny znaczenia spędzania czasu wol-
nego („дозвілля”) jako sfery życia jest odwrotnie proporcjonalna do wieku 
człowieka [Українське…, 2006, s. 278]. Z danych zamieszczonych w tabeli 1 
wynika, że nikt z respondentów poniżej 20. roku życia oraz z przedziału wieko-
wego 20–39 lat nie wybrał odpowiedzi wskazującej, że spędzanie czasu wolne-
go jest dla niego „zupełnie nieważne”. Osoby powyżej 40., a zwłaszcza 60. roku 
życia częściej niż inne skłaniają się do traktowania tej kategorii w sposób rela-
tywny, przypisując jej niezbyt dużą wartość. 

 
Tabela 1. Osobista ocena znaczenia czasu wolnego oraz sposobu jego spędzania  

w zależności od wieku respondentów (w %) 

Oceny 
Wartości 

obliczonego 
indeksu* 

poniżej  
20 lat 

20–39 lat 40–59 lat 
Powyżej 60 

lat 

Bardzo ważne 0,8 32 20 11 14 
Dość ważne 0,6 41 47 39 27 
Niezbyt ważne 0,4 27 31 45 47 
Zupełnie nieważne 0,2 0 0 3 9 
Trudno powiedzieć 0 0 2 2 3 
Indeks oceny znaczenia sposobu 
spędzania wolnego czasu 

– 0,61 0,57 0,51 0,48 

* Indeks oceny znaczenia sposobu spędzania wolnego czasu oblicza się w granicach od 0 do 
1, gdzie 0 — trudno odpowiedzieć, 0,2 – zupełnie nieważne, 0,4 – niezbyt ważne, 0,6 – dość 
ważne, 0,8 – bardzo ważne. Przypisane do każdej alternatywy wagi zostają pomnożone przez 
procenty otrzymane w tej alternatywie, a wyniki są sumowane i zostają podzielone przez 100%. 

 
W dzisiejszych czasach takie czynniki jak spowolnienie rozwoju bazy mate-

rialnej instytucji kulturalnych oraz obniżenie poziomu organizacji ich pracy w po-
równaniu ze wzrostem potrzeb młodzieży doprowadziły do zmniejszenia wpływu 
państwowych instytucji kulturalno-edukacyjnych oraz organizacji społecznych na 
spędzanie wolnego czasu przez młodzież. To z kolei sprzyja nasilaniu się tenden-
cji do jego „udomowienia”, tj. powstania u młodych ludzi takiego stereotypu za-
chowań w wolnym czasie, który cechuje jednostajność, monotonia, zaniechanie 
czynnych form udziału w życiu kulturalnym, a także nastawienie na rozrywkę. 
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„Udomowienie” czasu wolnego jako tendencja jego użytkowania ma bardzo 
negatywne skutki: po pierwsze, obniża możliwości wpływu społecznego na struk-
turę i treść czasu wolnego; po drugie, przyczynia się do spowolnienia rozwoju 
pożądanych przez młodzież form spędzania czasu wolnego, czyli skrócenia czasu 
na najbardziej czynne, twórcze, rozwijające rodzaje działalności. Sprzyja także 
ewidentnemu wzrostowi przeważnie biernych, konsumpcyjnych sposobów spę-
dzania czasu wolnego, takich jak oglądanie telewizji, czy słuchanie radia. 

Spowolnienie rozwoju społeczeństwa doprowadziło do stagnacji również 
w sferze spędzania czasu wolnego przez młodzież, rozpowszechniły się apatia, 
postawy kontemplacyjne, wyalienowanie, powstały istotne dysproporcje pomię-
dzy sprywatyzowanym, „domowym”, indywidualnym typem spędzania wolnego 
czasu a publicznym, społecznym i zorganizowanym, a także pomiędzy biernymi 
i kontemplacyjnymi a czynnymi i twórczymi jego formami. Jeśli spojrzeć na 
wyniki monitoringu z 2006 r. można zaobserwować, że „domowe” odmiany 
spędzania wolnego czasu zajmują dziś czołowe miejsce w społeczeństwie ukra-
ińskim [Українське…, 2006, s. 280]. W tabeli 2 umieszczono odpowiedzi re-
spondentów, zgodnie ze zmniejszającym się odsetkiem wskazań, przydzielonych 
do poszczególnych form spędzania czasu wolnego (za 100% przyjęto ogół 
wszystkich badanych w wieku poniżej 30 lat). 

 
Таbela 2. Sposoby spędzania czasu wolnego przez ukraińską młodzież (w %) 

Lp. Formy spędzania czasu wolnego w 2006 roku N= 401 
1 2 3 
1 Oglądanie telewizji 89 
2 Słuchanie muzyki 57 
3 Czytanie gazet 55 
4 Słuchanie audycji radiowych 53 
5 Odwiedzanie znajomych 50 
6 Przyjmowanie gości 45 
7 Próżnowanie („nicnierobienie”) 45 
8 Odwiedzanie sklepów i centrów targowych  41 

9 
Zajęcia przy komputerze (wyszukiwanie informacji, gry, tworzenie programów 
itp.) 

38 

10 Oglądanie filmów wideo, teledysków 29 
11 Opieka nad dziećmi (odrabianie lekcji, gry, wycieczki) 28 
12 Uczęszczanie do restauracji, kawiarni, pijalni piwa 26 
13 Czytanie literatury pięknej 23 
14 Gimnastyka i ćwiczenia 23 
15 Uczęszczanie do klubów, dyskotek, na spotkania towarzyskie 20 
16 Wyjazdy poza miasto w celu wypoczynku w otoczeniu przyrody 19 
17 Studiowanie literatury fachowej 17 
18 Gry stołowe (szachy, warcaby, karty, domino itp.) 15 
19 Bieganie, wycieczki rekreacyjne 12 
20 Praca dodatkowa, dorabianie 12 
21 Pobyt w kinie 11 
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1 2 3 
22 Uczęszczanie do cerkwi (kościoła, synagogi, meczetu, domu modlitewnego) 11 
23 Uczęszczanie do biblioteki 10 
24 Pisanie listów 9 
25 Uczęszczanie na basen, zajęcia na sali gimnastycznej, stadionie, boisku  7 
26 Kolekcjonowanie, fotografowanie, kręcenie filmów 7 
27 Twórczość artystyczna (tworzenie literatury, muzyki, malowanie obrazów) 6 
28 Praca społeczna i charytatywna 6 
29 Uczęszczanie na widowiska sportowe (jako widz) 5 
30 Rybołówstwo, myślistwo, zbieranie grzybów іtp. 5 
31 Twórczość stosowana (robótki ręczne, haftowanie, rzeźbienie w drewnie itp.) 4 
32 Odwiedzanie teatrów, chodzenie na koncerty, do muzeów, na wystawy 3 
33 Uczęszczanie na kółka, kursy 3 
34 Wycieczki 3 
35 Twórczość techniczna, konstruowanie 2 
36 Zorganizowana twórczość amatorska 1 

 
W świetle wyników badań przytoczonych w tabeli 2, pierwszą „dziesiątkę” 

najbardziej popularnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież na Ukra-
inie można określić jako wykonywaną w domu. Aktywne formy spędzania czasu 
wolnego, takie jak uprawianie sportu, twórczość artystyczna, stosowana i tech-
niczna, czy praca społeczna i charytatywna nie cieszą się obecnie w środowisku 
młodzieży ukraińskiej zbytnią popularnością. 

Młodzieżowym formom spędzania wolnego czasu właściwe są dość sprzeczne 
tendencje: jedne z nich są pozytywnie ukierunkowane i prowadzą do rozwoju 
kulturalnego, inne zaś posiadają potencjał ujemny, zubażają czas wolny і spro-
wadzają go do monotonii. Najważniejsza jest tendencja do wzrostu ilości czasu 
wolnego і poprawy warunków do jego konstruktywnego spędzania – większość 
grup młodzieżowych posiada dużo czasu na wypoczynek i rozrywki, na twór-
czość i konsumpcję dóbr kultury. W rzeczywistości jednak nie zawsze i nie 
wszyscy młodzi ludzie potrafią rozsądnie korzystać z czasu wolnego, tak aby 
zapewnić sobie pełnowartościowy rozwój osobowości. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Socjologii w 2006 roku po-
twierdzają, że młodzież jest zainteresowana swoim udziałem w zorganizowa-
nych formach spędzania wolnego czasu („дозвілля”) i rozrywki, co jest mniej 
charakterystyczne dla ludzi w wieku średnim, a zwłaszcza dla seniorów. Tylko 
9% młodzieży w żadnym wypadku nie uczestniczyłoby w tym przedsięwzięciu, 
wśród seniorów osób takich jest prawie trzy razy więcej (24%). Spora grupa 
młodzieży (40%) chętnie uczestniczyłaby w zorganizowanych formach spędza-
nia czasu wolnego і rozrywki. Seniorzy, nawet w sytuacji uzyskiwania finanso-
wych korzyści, nie bardzo są chętni do angażowania się w taką działalność spo-
łeczną (zgadzało się na to tylko 17% respondentów). Prawie jedna czwarta mło-
dych ludzi (23%) uczestniczyłaby nieodpłatnie w zorganizowanych formach 
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spędzania czasu wolnego і rozrywki, wśród osób w wieku średnim chętnych jest 
18% respondentów, a wśród seniorów – 16% [Українське, 2006, s. 281].  

Przyjrzyjmy się wynikom badań młodzieży studenckiej Lwowa, które zosta-
ły przeprowadzone w maju 2006 r. (sondaż objął 800 osób studiujących na róż-
nych typach uczelni) przez Katedrę Socjologii Narodowego Uniwersytetu imie-
nia Iwana Franko. Sondaż wykazał, że swój wolny czas młodzież Lwowa spędza 
przede wszystkim z przyjaciółmi – 71%. Na drugim miejscu znalazło się uczest-
nictwo w imprezach, odwiedzanie dyskotek i barów – 34%. Wśród responden-
tów 17% preferuje słuchanie muzyki, oglądanie telewizji – 18%, czytanie książek 
– 11% (rys. 1).  
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Rys. 1. Spędzanie czasu wolnego przez studentów ze Lwowa – w % (respondenci 

mogli wskazać kilka wariantów odpowiedzi)3 

UWAGI KOŃCOWE  

Spędzanie czasu wolnego przez studentów z jednej strony jest uzależnione 
od czynników demograficznych i środowiska społeczno-kulturowego, z drugiej 
zaś strony jest powiązane z systemem ich orientacji aksjologicznych, po-
trzeb i zainteresowań. Bez wątpienia jednym z najważniejszych zadań szkoły 
wyższej jest wspieranie studentów w rozwijaniu orientacji na poznanie bardziej 
złożonych form dorobku kulturalnego społeczeństwa. W obszarze wychowania 
młodzieży akademickiej umożliwia to szybsze zbliżanie się do celów moralno-
estetycznych. Orientacje aksjologiczne ukierunkowane na „czynną”, podmioto-

 
3 Na wykresie pozostawiono oryginalne terminy, w języku ukraińskim. 
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wą organizację czasu wolnego świadczą o najwyższym poziomie ukształtowania 
osobowości młodego człowieka. 

Mówiąc ogólnie o strukturze czasu wolnego młodzieży można stwierdzić, 
że jest ona zdeterminowana przez dwa główne czynniki: z jednej strony – przez 
charakter, skłonności, umiejętności, przyzwyczajenia samej jednostki, z drugiej 
natomiast – przez specyfikę środowiska społeczno-kulturowego. To ostatnie 
albo pobudza do działania, albo przytłacza inicjatywy jednostki, ukierunkowuje 
bądź hamuje jej aktywność, otwiera przed nią jedne możliwości i zamyka inne. 
Przy tym środowisko tym mocniej wpływa na człowieka w czasie wolnym, im 
bardziej jest on skłonny do biernego odprężenia, poddania się biegowi wydarzeń. 
Państwo powinno dokładać wszystkich starań, by wprowadzać w życie specjali-
styczne programy rozwoju infrastruktury kulturalno-rozrywkowej i dbać o udo-
stępnienie jej młodzieży. Dane sondażowe świadczą o wysokim poziomie nieza-
dowolenia młodzieży z działalności instytucji kulturalno-rozrywkowych – 40% 
młodych ludzi odpowiedziało, że zapotrzebowanie mieszkańców ich miejscowości 
nie jest zaspokajane w instytucjach kulturalno-rozrywkowych, a 43% responden-
tów zauważyło, że ich potrzeby zaspokajane są tylko częściowo. Tylko 17% mło-
dych ludzi jest w pełni usatysfakcjonowanych działalnością tych instytucji. 

Problem wypełnienia czasu wolnego bogatszą treścią polega przede wszyst-
kim na tym, że w obecnych warunkach na Ukrainie sama infrastruktura instytu-
cji kulturalno-rozrywkowych nie jest dostatecznie rozwinięta. Ponadto młodzież 
nie zawsze ma finansowe możliwości zaspokajania swoich potrzeb w tym zakre-
sie. Właśnie dlatego „kwitną” dziś na Ukrainie te formy spędzania czasu wolne-
go, które ograniczają się do sfery prywatnej i domowego zacisza. 
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Streszczenie 

Celem badania jest analiza czasu wolnego jako fenomenu społeczno-kulturowego oraz okre-
ślenie specyfiki przemian jego roli w życiu młodzieży. Artykuł dotyczy problemów wartości du-
chowych młodzieży oraz czasu wolnego jako składnika polityki młodzieżowej na Ukrainie. Anali-
zie zostały poddane wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez wiodące organizacje 
naukowe, a także badania własne zachowań młodzieży studenckiej. Rozpatrzono również tenden-
cje zmian w sposobach wykorzystania czasu wolnego przez młodzież. W obecnych warunkach na 
Ukrainie sama infrastruktura instytucji kulturalno-rozrywkowych nie jest dostatecznie rozwinięta, 
a młodzi ludzie nie zawsze mają możliwości finansowe, aby aktywnie spędzać czas wolny. Naj-
bardziej popularne są zatem te formy zaspokajania potrzeb, które ograniczają się do sfery prywat-
nej i domowego zacisza. 



HALYNA SZCZERBA, ROKSOLANA JAREMKEVICH 

 

 

396 

Free Time and Recreation of Modern Ukrainian Youth 

Summary 

The objective of research is to analyse leisure as a socio-cultural phenomenon and to define 
the specific character of the changes that have undergone in the youth’s life. 

The article deals with the issue of young people’s spiritual values and leisure as a constituent 
of the youth policy in the Ukraine. The results of the sociological research conducted by leading 
scientific organizations as well as those of the author conducted within the students have been 
analysed. Trends in spending free time by the youth have also been analysed. In present conditions 
in the Ukraine the very infrastructure of cultural and entertaining institutions is not sufficiently 
developed and young people do not always have the financial means for spending their leisure in 
an active way. Thus the most popular forms of fulfilling one’s needs in this respect tend to be 
those that are limited to one’s private sphere and home. 


