УДК 37.015.31: 17.022.1: 796.01

Галина КОЛОМОЄЦЬ, Микола ТИМЧИК
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СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті р о зк р и ваю ться о р ган і
заційні форми і методи патріотичного
виховання старших підлітків у процесі
спортивно-ігрової діяльності; розгляну
то певні форми змагання; представлено
результати дослідження патріотичного
виховання старших підлітків.
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підлітків у процесі спортивно-ігрової
діяльності.
Парадигма соціального, політичного
і суспільного життя в Україні зумовила
й актуалізацію проблеми різнобічного
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виховання дітей та молоді. Одним із важ
ливих його аспектів є патріотичне вихо
вання, зокрема учнівської молоді. Дане
питання м ож на успіш но виріш увати
тільки спільними зусиллями школи, сімї
та громадськості. Педагогічною основою
патріотичного виховання має бути про
грама, побудована на методологічних
принципах, що відображають суть змін
та ідей, на яких здійснюються державо
творчі процеси.
На сучасному етапі становлення й
розвитку Української держави пробле
ма патріотичного виховання учнів набу
ває дедалі більш ої актуальності. Н е
обхідність її всебічного дослідження по
яснюється насамперед поступовим зни
женням у школярів інтересу до націо
нальних та історичних цінностей нашого
народу, що не сприяє їх повноцінному
формуванню й розвитку як особистос
тей, патріотів своєї країни. Тому вимоги
до патріотичного виховання знайшли
відображення в Законах України "Про
освіту", "Про загальну середню освіту",
Національній доктрині розвитку фізич
ної культури і спорту, Концепції націо
нально-патріотичного виховання молоді,
Концепції фізичного виховання в системі
освіти України, Концепції патріотичного
виховання учнівської молоді, Концепції
громадського виховання особистості в
умовах розвитку української держ ав
ності, Програмі патріотичного вихован
ня дітей та учнівської молоді та інших
нормативних документах.
Вивчення літературних джерел [І ; 2:
4; 6] засвідчує, що в патріотичному ви
хованні старших підлітків велике значен
ня має фізкультурно-масова робота. Це
пояснюється тим, що вона є популярною
серед учнівської молоді, однією з ефек
тивних форм їх всебічного розвитку
Однак в останні роки дослідженню даної
проблеми надається недостатня увага,
що призвело до поступового зниження
у школярів інтересу до поп>лярних ф ср4'
і методів патріотичного виховання
Проте, незважаючи на широке вис
вітлення питання в педагогічній, історико-філософській літературі радянсько
го і п острадянського періоду, у т е 
перішніх умовах воно продовжує зали
шатися невирішеним. Аналіз науково-пе
дагогічної літератури і сама практика

підтверджують, що із сфери сучасної
освіти упущена найважливіша сторона
патріотичного виховання - позакласна та
позашкільна робота.
Останніми роками здійснено ряд дос
ліджень, присвячених окремим аспектам
вирішення зазначеної проблеми засоба
ми фізкультурно-масової роботи. Це, на
самперед, вивчення основ туристськокраєзнавчої (В. Вербицький, Г. Пустовіт,
Т. Троценко та ін.), організації краєзнав
чо-пошукової діяльності (М. Соловей),
п роведення військово-п атріоти чн их
спортивних ігор (Г. Коломоєць, О. Бондарчук. .А Негрієнко), проведення по
ход з місцями бойової і спортивної слави
украіїсивого народу (М. Зубалій, М. Тим- • . гтдвннх змагань на призи учас
ників бойових дій (К. Ж укотинський)
то ш а Аиовпсихолого-педагогічної літе
ратури засвідчує, шо сьогодні накопиче-: "-.г : ..
з:Я: ь ко во- патр іоти ч но
го п л ю в а т и старшокласників, однак
првЄ я гш дяріотичного виховання учнів
і •; д: саджена недостатньо.
О рганізацій ним н формами патріо= ;:•
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: _ :.
у рно-масової роботи в
і л и і— «тільних класах були змаган
ні? з: спггтавних ігор на призи відомих
зеV - ; . в.
вій сько в о -п атр іо ти ч н а
спортивна ~ра "Зірниця"; туристські по
ходи
едями слави українського наро
ду їх _г :зедення пояснювалося необхі
дністю залучення учнів 7 -9 класів до
о т и ч н о ї д іял ь н о сті в п роцесі
: з у а ьтурно-масової роботи. Ці організід ій н і форми компенсували недолік
г- чних занять, сприяли підвищенню
п атр іо ти ч н о ї ви х о в ан о сті старш и х
~ідлгтків та формуванню суспільних й
особистих ціннісних орієнтацій.
Ефективною організаційною фор
мою патріотичного виховання старших
підлітків у процесі фізкультурно-масо
вої роботи в експериментальних класах
були туристські походи місцями слави
українського народу. Вони проводили
ся весною, літом і осінню з учнями 7-9
класів з метою активного відпочинку;
заохочення до проведення здорового
способу життя; розширення у старших
підлітків морально-ціннісних орієнтацій;
зміцнення тілесного і духовного здоро
в'я; розвитку основних фізичних якос-

ОВРіП
тей; загартування характеру; закріплен
ня нових знань, рухових умінь і нави
чок; проведення в походах суспільнокорисної та пошукової роботи; забезпе
чення внутрішньоїєдності цінностей здо
ров'я школярів з базовими моральними
й духовними цінностями.
Туристські походи спрямовувалися
на те, щоб в учнів старшого підлітково
го віку формувався інтерес до фізкуль
турно-масової, суспільно-корисної та
патріотичної діяльності. У процесі по
ходів вони ознайомлювалися з емоцій
н о-п ри ваб л и ви м и ф орм ам и роботи,
різними умовами життя й побуту одно
сельчан та міського населення свого регі
ону. Під час проходження тією чи іншою
місцевістю виникали емоційні переживан
ня при подоланні перешкод, часто в
складних природних умовах. Це сприя
ло розвитку в підлітків таких особистісних якостей, як повага один до одного,
взаємодопомога, дисциплінованість, на
п олегл и вість, п р ац езд атн ість , у п е в 
неність у своїх силах. Учні глибше усві
домлювали сутність і зміст патріотично
го виховання, значущість всебічної підго
товленості, розуміння проблем інших
людей, уміння спілкуватися з представ
никами старших поколінь - учасниками
бойових дій. Ці та інші життєво необхідні
особистісні якості допомогли досягти
кращих успіхів у навчальній, спортив
но-масовій та патріотичній діяльності.
Використання різних організаційних
форм патріотичної роботи у процесі ту
ристських походів давало змогу старшим
підліткам глибше усвідомити власну
п рин алеж н ість до свого села, міста,
рідного краю; краще вивчити різнома
ніття навколиш ньої природи рідного
краю і його історичне минуле; зібрати
матеріали для шкільного музею бойової
слави. Активну участь у туристських
походах брали як хлопці, так і дівчата,
оскільки ця форма фізкультурно-масо
вої роботи сприяла зміцненню творчих і
дружніх взаємин в учнівському колек
тиві. Під час походів старші підлітки пе
реконувалися в необхідності допомагати
місцевому населенню в громадській,
військово-патрі-отичній і пошуковій ро
боті, що змушувало їх бути активними,
наполегливими, не байдужими до своєї
історії. Д ана мета об'єднувала учнів у
єдиний колектив, який вивчав і підтри
мував цю патріотичну акцію свого на
роду.
У процесі підготовки до туристських
походів учителі фізичної культури, тре
нери спортивних секцій, викладач дисцип
ліни "Захист Вітчизни" часто створювали
для учнів такі умови, подолання яких
сприяло гарантованому успіху туристсь
кого походу рідним краєм. Тобто у про
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цесі виконання спеціально організованих
індивідуальних і колективних завдань
учні завчасно готували себе до майбут
нього походу й від цього отримували емо
ційне задоволення. Запропонована робо
та вимагала від них прояву вольових яко
стей, бажання працювати, творчо розви
ватися, удосконалюватися фізично й бути
першим під час проведення спортивних
змагань. Створені вчителями ситуації га
рантованого успіху дозволяли підвищу
вати патріотичну вихованість учнів, ос
кільки лише за умов успіху фізкультур
но-масова діяльність сприяла вихованню
патріотичних якостей.
Для того, щоб старші підлітки відчу
ли успіх у процесі виконання завдань, їм
давалися посильні доручення, які зазда
легідь продумувалися й обговорювали
ся з учителями фізичної культури та пе
дагогічним колективом. Наприклад, уч
ням пропонувалося: уточнити і з'ясува
ти в учителя історії, які пам'ятки куль
тури є в нашому селі, районі, області (при
цьому вчитель історії знав, що до нього
прийдуть діти з такими запитаннями);
прибрати могили загиблих воїнів у роки
Великої Вітчизняної війни (за можливості
дізнались їхні прізвища); бути відпові
д альн им за п ідготовку сп ортивного
інвентарю, спорядження й атрибутики,
проконтролювати їх наявність (учитель
фізичної культури знав, що все вже го
тове до проведення змагань); підготува
ти у своєму класі спортивну команду до
участі в загальношкільних змаганнях (га
рантія успіху була обумовлена тим, що
старші підлітки самі виступали за свою
команду в змаганнях); допомагати в по
буті літн ім лю дям свого села (н е 
обхідність цієї допомоги обумовлювалась
тим, що майже в кожного учня були в
сім'ї люди похилого віку); оформити ку
точок спортивної слави школи (на що
тижневій лінійці директор школи і його
заступники відзначали цих підлітків);
підготувати план походу рідним краєм
(учитель знав, що в кожного учня є щось
оригінальне й потрібне для проведення
туристського походу).
Отже, основними методами роботи із
старшими підлітками під час туристсь
ких походів б\ли: метод пошуку, змаган
ня. особистого прикладу, доручення,
особистісного діалогу, переконання.
Однією з найефективніших організаційних форм патріотичного виховання стар
ших підлітків була Всеукраїнська військо
во-патріотична спортивна гра "Зірниця".
Вона є складовою загальнодержав
ної системи військово-патріотичного ви
ховання. спортивної підготовки дітей та
учнівської молоді України, що забезпе
чує формування і розвиток соціально
значущих цінностей, громадянських, мо-
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ральних, психологічних і фізичних якос
тей у процесі виховання та в а г а н н я [3].
Участь у проведенні гри дало змосу
підвищити в учнів 7-9 класів рівень пат
ріотичної вихованості у процесі військо
во-патріотичної роботи за програмою
гри; отримати відповідні знання, сфор
мувати уміння і навички, необхідні їм як
майбутнім захисникам Вітчизни; сприя
ти здоровому способу життя.
Гру "Зірниця" старші підлітки готу
вали на уроках ф ізичної культури і в
позанавчальний час. Виховний її вплив
значною мірою залежав від ставлення до
"Зірниці" учителів фізичної культури,
викладача предмета "Захист Вітчизни" та
інших членів педагогічного колективу, які
брали активну участь у цій грі в роки
навчання їх у школі. Тому особливого
значення надавалося залученню до її
проведення відомих людей і всіх бажаю
чих. Головною умовою стало й те, щоб
до фіналу гри були залучені очевидці
бойових дій, батьки, члени родин, учи
телі й учні інших класів.
Під час підготовки гри "Зірниця" ство
рювались групи зі старших підлітків, які
відповідали за збір інформації про Велику
Вітчизняну війну та її учасників, підготов
ку суддів до етапів гри. Також учні органі
зовували музичний супровід, створюва
ли умовні медичні пункти, допомагали вчи
телям фізичної культури і викладачу пред
мета "Захист Вітчизни" підбирати й реєст
рувати учасників ф и. Кожна фупа вико
нувала конкретно поставлені завдання
згідно з положенням фИ, які були обме
жені часом і датою попереднього звіту. Це
давало змогу формувати в учнів середніх
класів наполегливість, стійкість до непередбачуваних ігрових умов, бажання бути
першими на своєму етапі. Особливої ува
ги заслуговує психоемоційний стан учас
ників змагань під час виконання завдань на
етапах фіналу та загальна морально-пси
хологічна атмосфера.
Учасники "Зірниці" мають любити
свою Батьківщину, знати рідну мову,
мати гарні оцінки, бути надійними і друж
ними, дисциплінованими і винахідливи
ми, допомагати один одному й не бояти
ся непередбачуваних труднощів. Вони
також мусили вести здоровий спосіб жит
тя. брати участь у спортивно-ігровій
діяльності; уміти влучно сф іляти з пнев
м атичної гвинтівки; відвідувати різні
спортивні секції і гуртки; дорожити чес
тю рідної школи, свого села, району; бе
регти народні надбання й дотримувати
ся ф ади ц ії свого регіону, знати гімн Ук
раїни, бойові і спортивні досягнення зем
ляків, співвітчизників тощо.
До програми водночас входили: кон
курс строю та пісні, військово-історич
ний конкурс, вогнева підготовка, метан

ня гранати, топограф ічна підготовка,
долікарська допомога, спортивні змаган
ня, воєнізована естафета "Десант".
Отже, основними методами роботи із
старшими підлітками під час військовопатріотичної спортивної гри "Зірниця"
були: метод змагання, заохочення, ство
рення ситуації успіху, міжособистісного
діалогу, пошуку
Н аповнені цікавим патріотичним
змістом виявились змагання зі спортив
них ігор на призи відомих людей, які про
водилися в експериментальній школі до
дня їх народження. Організовуючи зма
гання, учні вивчали автобіографічні дані
та професійну діяльність мешканців сво
го села, їхню участь у визволенні Украї
ни від фашистських загарбників. Звер
талася увага на громадську і спортивну
діяльність під час навчання у школі та
інших закладах.
Під час організації змагань зі спортив
них ігор на призи відомих земляків голов
на увага вчителів фізичної культури при
ділялась створенню в експериментальних
класах мікросередовища, у якому старші
підлітки внутрішньо збагачувалися, твор
чо зростали. У процесі підготовки й про
ведення ігор формувався морально-пси
хологічний клімат учнівського колективу.
Така практика давала набагато більший
виховний ефект, оскільки розмови про
почесний обов’язок, патріотизм, справж
ню дружбу викликали у школярів емо
ційне піднесення й задоволення.
П едагогами створю валися штучні
умови з урахуванням психологічних
особливостей учнів, їм доручалося са
мостійно виконувати необхідну роботу,
яка вимагала дисциплінованості й органі
зованості у класі. Важливим виявилось
обмеження дітей періодом виконання
певного завдання, наприклад, хто з них
швидко запропонує кращу модель емб
леми спортивної команди школи, підго

товить девіз, пошиє прапор для урочис
того відкриття спортивного свята. Та
ким чином вихованці отримували нові
знання і набували умінь і навичок.
Сприяли вирішенню поставлених
завдань з патріотичного виховання та
кож змагання на призи відомих спорт
сменів, які організовувалися до днів
їхнього народження, визначних дат, на
родних свят. Під час їх проведення сти
мулювалася мотивація старших підлітків,
підвищувалася їхня активність, ініціа
тивність, винахідливість. Для забезпечен
ня ефективності колективних дій учні
дотримувалися відповідних соціо-нормативних вимог. Вони полягали в тому, щоб
зміст спортивних змагань відповідав зав
данням патріотичного виховання; аби під
час спортивних змагань ураховувалися
психологічні, фізіологічні, вікові та ста
теві особливості підлітків, дотримували
ся моральні норми поведінки тощо. Крім
того, дітям пропонувалися завдання, які
мотивували їх замислитися над правиль
ністю своїх дій. Вони мали можливість
спілкуватися зі спортсменами, аби зро
зуміти їхню діяльність, спрямовану на
досягнення високих результатів. Серед
школярів пропагувалася популярність і
гласність змагань із залученням членів
родин, відомих місцевих спортсменів,
учасників бойових дій.
Отже, основними методами роботи із
старшими підлітками під час змагань на при
зи відомих спортсменів були: створення си
туації успіху, заохочення, доручення, міжо
собистісного діалогу, уподібнення.
П еревірка ефективності патріотич
ного виховання учнів у процесі фізкуль
турно-масової роботи проводилася шля
хом порівняння результатів експеримен
тальних і контрольних класів, отриманих
у процесі спортивних ігор, командних
змагань, туристських походів та пошукової
діяльності. Визначалися рівні патріотичної

вихованості старших підлітків у процесі
спортивно-ігрової діяльності на початку, у
середині й у кінці експерименту, що прохо
дила за методикою під час позаурочних, сек
ційних і самостійних занять.
П оказники ф ормувального етапу,
підсумки контрольних зрізів засвідчили
суттєві позитивні зміни в рівнях патріо
тичної вихованості старших підлітків ЕГ
у процесі фізкультурно-масової робо
ти. У відсотковому розподілі в КГ сут
тєвих змін не було виявлено (табл. 1).
Таким чином, наприкінці форму
вального етапу експерименту патріотич
на вихованість старших підлітків ЕГ у
процесі ф ізкультурно-масової роботи
суттєво п ідви щ и л ася. Т ак, високий
рівень виявили 2 9 ,1 0 % старш и х
підлітків, середній - 31,22%, нижче се
реднього - 21,96% і низький - 17,73%.
Тобто наприкінці дослідження кількість
учнів з високим рівнем патріотичної ви
хованості зросла на 21,16%, із середнім
- на 17,46%, а з нижче середнього - змен
шилася на 9,26% і з низьким - на 29,36%.
Достовірність отриманих результатів пе
ревірено за допомогою методу матема
тичної статистики
-критерію.
Отже, дані проведеного дослідження
показали, що позитивні зміни в патріо
тичній вихованості старших підлітків до
сягнуто завдяки впровадженню в процес
спортивно-ігрової діяльності сукупності
організаційних форм і методів патріотич
ного виховання, основними серед яких були
змагання на призи відомих спортсменів,
туристські походи місцями бойової і
спортивної слави, військово-патріотична
спортивна гра "Зірниця". Це свідчить про
високу ефективність навчально-виховної
роботи, спрямованої на патріотичне вихо
вання учнів 7-9 класів у процесі спортив
но-ігрової діяльності в загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах і за

Таблиця 1
Рівні патріотичної вихованості старших підлітків
у процесі фізкультурно-масової роботи, %
...

Контрольні грлни
Рівні

Констатувальнии
етап

се

Формувальний
етап
Проміж. Конгр. 1
зріз
зріз

Експериментальні групи

Ж

Ігз
5

ч

Констатувальний
етап

Формувальний
етап
Проміж.
Контр.
зріз
зріз

СЄ
І4
1
я
я
Ч

Високий

8,58

9,09

934

-0,76

7,94

15,08

29,10

+21,16

Середній

14,39

15,15

15,91

+1,52

13,76

20,63

31,22

+17,46

Нижче
середнього

31,82

32,58

32,07

+0,25

31,22

27,25

21,96

-9,26

Низький

45,20

43,18

42,68

-2,52

47,09

37,04

17,73

-29,36
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"ОДКРОВЕННЯ, КНИГА ІЗ РОЗРЯДУ САКРАЛЬНИХ, МУДРИХ..."
Творчий доробок Марії Матіос. Роман "Солодка Даруся"
У статті розглядаються жанрово-сти
льові й проблемно-тематичні особливості
твору М арії М атіос "Солодка Даруся".
Роман аналізується крізь призму кри
тиків та літературознавців.
К лю чові слова: постмодерна літера
тура, М. М атіос, історія, роман.
Д. Курчий. ” Откровение, книга
из разряда сакральньїх, мудрьіх
Т ворчество М арии М атиос. Роман
” Сладкая Д ар уся ” . В статье рассматриваются жанрово-стилевьіе и проблемно-тематическиеособенности произведения М арии М атиос "Сладкая Даруся".
Ром ан анализируется сквозь призму
критиков и литературоведов.
Ключевьіе слова: постмодернистская
литература, М. Матиос, история, роман.
Б. КигсЬіі. ” Яеуе1аііоп8, (Ье засгесі
\¥ І8 еЬ о о к ...” .\Уогк5 оГ М агіа М аїіоз.
ТЬе п о у є і ” 8\уееї Б а гіш а ” . ТЬе агіісіе
еп у І5 а§ ез їЬ е § еп ге апсі зІу ІізП с ,
ргоЬ Іетаїіс апсі іН етабс ресиїіагкіез оР
ЇЇіе п о у є і " 8 \ у є є і Б а ги зіа " Ьу М агіа
М абоз. ТЬе п о у є і і з апаїугесі Ьу т а п у
Ікегагу сгкісз.
Кеумогсіз: р о зіто сіегп Іііегаїиге,
М агіа М аїіоз, Ьізіогу, п о у є і .
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М арії В асилівни М атіос; аналіз компо-
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зиційної, жанрово-стильової та проблем
но-тематичної особливості роману "Со
лодка Даруся". Значна увага приділяєть
ся оцінці літературознавців, дослідників,
критиків щодо одного з кращ их творів
української постмодерної літератури.
Марія М ат іо с -о д н а з найвідоміших
сучасних українських письменниць (поет,
прозаїк, публіцист), твори якої є найчитабельніш ими, лауреатка Н аціональної
премії України імені Тараса Ш евченка
(за роман "Солодка Даруся", 2005), на
родний депутат України з 2012 року.
Автор поетичних книг "З трави і листя"
(1983), "Вогонь живиці" (1986), "Сад
нетерпіння" (1994), "Десять дек мороз
ної води" (1995), "Н аМ иколая" (1995 >.
"Ж іночий аркан" (2002), "Ж іночий арк ан у саду нетерпіння 2 " _ : . ■
вих - "Ж иття коротке" (2001). ж щ е —
жорстка "Нація" 1 2 0 1 .2 0 0 2 ). смачний
кулінарний " Ф у р п к т й М ф м М атіос"
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повість ’Черевички Божої Матері (при
святила пам'яті свого батька, 2013).

Романи М арії М атіос офіційно виз
нані бестселерами, перевтілюються в те
атральні вистави (за мотивами роману
створено дві репертуарні вистави в Чер
нівецькому та Івано-Франківському те
атрах), фільми (сьогодні на Івано-Франківщині та З ак ар п атті-у Микуличині та
Рахові - тривають зйомки стрічки), а чи
тацька аудиторія загалом - від школярів
до пенсіонерів. Любов до письменниці є
всенародною.
Про М. М атіос написано багато сер
йозних та вичерпних статей. Чимало кри
тиків сходяться на тому, що вона володіє
особливим, неповторним стилем. Пише
легко про важкі речі. За летючістю фраз,
б>де:-:н;стю подій та мережею численних
дчебто незначущих діалогів, холодною
кам'яною брилою постає людська траге
дія. В она не на першому плані, але тут,
перед тобою, і ти відчуваєш та усвідом
л ю єш її н е в ід в о р о т н у т я гу ч у п р и 
сутність. Л ітературознавець Д. Дроздовський наголош ує, що "М. М атіос
у твер д ж у є в у к р аїн сь к ій л ітературі
власну художню модель. Я кщ о у євро
пейській традицій В альтер Скотт вва
ж ається творцем своєрідної романної
моделі (у якій історична лінія пере
плітається з лінією " і о у є зіогу"), то ук
раїнська авторка пропонує свій спосіб
художньої репрезентації минулого. У її
творах обов'язково наявні "дивні герої",
які є свідками страшних історичних ка
тастроф, що пережила Західна Україна. І
наслідки цих трагедій маю ть значення
для розуміння сучасної України як краї-

