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Актуальність теми проекту полягає в тому, що дозвілля 

для сучасної молоді є однією з першорядних цінностей, в цій 

області реалізуються багато соціокультурні потреби молодих 

людей. Для дозвільної сфери життєдіяльності в найбільшою 

мірою характерна свобода особистості, яка проявляється у 

виборі форм, місця, часу проведення дозвілля. Саме у сфері 

дозвілля молоді люди більш ніж де-небудь виступають в якості 

вільних індивідуальностей. Сфера дозвілля характеризується 

свободою від професійних та сімейно-побутових обов'язків, крім 

того, в її рамках послаблюється інституційне тиск на особистість 

молодої людини. Тому в сучасному суспільстві, в якому 

спостерігається нестабільність нормативно-ціннісних систем, 

проблема дозвілля молоді набуває особливої гостроти.  

Найбільші проблеми: 

 

1.Залежність від комп’ютера - це теж саме, що й 

наркоманія. 

Учні стають все більш залежні від комп’ютера. Медики 

розвинених країн б`ють на сполох. Молодь все більше часу 

проводить за комп`ютером, віддаючи перевагу віртуальному 

світу над реальним, у пресі раз по раз з`являються повідомлення 

про "смерть за монітором". Західні психіатри навіть придумали 

спеціальний термін "інтернет-залежність", проте більшість 

українських психологів про це небезпечне захворювання і не 

чули. 

2.Куріння 

До 11 років 17% школярів починають палити цигарки.  

Кожен п'ятий школяр в Україні у віці 11-12 років палить 

За результатами дослідження, щодня  палять цигарки 

понад:  

40%- 8-классників  

50% -10-классників. 

Куріння негативно впливає на успішність школяра. Число 

неуспішних зростає в тих класах, де що більше палять. Куріння 

школярів уповільнює їх фізичний і психічний розвиток. Чим 

раніше діти, підлітки, хлопці, дівчата познайомляться з курінням 



і почнуть палити, тим швидше звикнуть до нього, і надалі 

відмовитися від куріння буде дуже важко. 

3.Вживання алкоголю 

Майже 100% школярів від 14 до 16 років вживають 

спиртне. 

Чому такий високий показник серед школярів: 

- батьки не дбають або заохочують/дозволяють вживати 

алкоголь; 

- вільний продаж алкоголю неповнолітнім (у Швеції продаж 

алкоголю дозволений лише особам з 21 року); 

- реклама алкоголю (пива) як елементу успіху, дорослості, 

прогресивності; 

- відсутність адекватних профілактичних програм, заохочення 

дітей до здорового дозвілля. 

 

Від автора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наш проект  
Мета 

Хочемо привчити дітей різноманітним видам активного і 

корисного проведення дозвілля. 

           Суть 

Залучити дітей до відвідування позашкільних закладів і 

різноманітних гуртків. 

 

 
 

 
 

 



Завдання 
 

1. Провести соціологічне опитування «Як проводять 

дозвілля учні Тернополя?» 

 

 
2. Дослідити позашкільні заклади Тернополя. 

 
 



3. Зробити веб-сайт на якому розміститься інформація про 

ці заклади. 

 
4. Створити брошуру в якій би висвітлювалась уся робота, 

яка проводиться школами, а також  позашкільними 

закладами Тернополя, щодо організування цікавого 

дозвілля молоді. 

 
 



5. Залучити місцеві ЗМІ до пропагування активного 

дозвілля. 

 
6. Пропагувати у школах міста активний і цікавий 

відпочинок. 

 

 

 
 



Що треба зробити щоб проект був вдалий 
 

1 етап залучення учнів всієї школи 

2 етап розроблення брошури 

3 етап розповсюдження проекту на інші школи 

4 етап залучення ЗМІ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 етап 
3 етап 

2 етап 
1 етап 



Сподівання на проект 
 

Реалізація проекту допоможе переконати школярів, що 

активний відпочинок набагато корисніший і цікавіший 

ніж сидіння за комп’ютером чи «відпочинок в веселій 

компанії» шкідливих звичок 

 

 

 

 
 



Куди можуть піти діти? 

Сюди 

 

 

 

1. Центр дитячої творчості 

2. Станція юних техніків 

3. Дитяча хорова школа «Зоринка» 

4. Дитяча музична школа № 1 

5. Дитяча музична школа № 2 

6. Дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

7. Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

8. Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

9. Спеціалізована дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву 

10. Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу 

11. Гірськолижна дитяча спортивна школа 

12. Тернопільська експериментальна школа мистецтв 

13. Школа народних ремесел 

Позашкільний навчальний заклад відрізняється від школи 

організацією навчально-виховного процесу: тут діти мають 

можливість добровільно вибирати напрям навчання. Заняття 

проводять двічі на тиждень, тривають вони дві години, які, 

щоправда, «розбавляють» 15-хвилинною перервою. Робота в 

центрі творчості дітей та юнацтва, станції юних техніків, школи 

народних ремесел, спортивних шкіл Тернополя  обов’язково 

ВАМ сподобається і ВИ станете здоровішими, веселішими, 

активнішими…. 
 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%28%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%29&action=edit&redlink=1


СКАЖІТЬ       «НІ» 

 

 

 
 

СКАЖІТЬ      «ТАК» 
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