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УДК [79б.032: 37] : З7.035.6 В ip а Тк ачук, С в ilttiluH а Спt еп апюк,
Вiкпlорiя KoBaub, Вiкпlорiя PydeltKo, Марiя Челtерuс

роль олIмшЙськоi освIти у ФормувАннI нАцIонАльноi
сАмосвIдомостI учнIвськоi молодI

lVlellta - з'ясf|вапч м.оэ!с.quвосп,li олiлlrlitit-ькоt освiпtu !, фо1l-, t.1;661цнi наtliона.эьноi' салtосвidо]lосilli
учнi.вськоi|'.l,tолоdi. Меmоdч lос.lidеlсення - пleopeпllllrчi: BttBveHHя i сtналiз науковuх dэлсере.п э проб.лелttt

r)ослir)лкення, Hop,TralllllBHux i п1loepttLltHux dокl,зtенmi.в, порiвняння, сllсtлtе.\tаtпttзаtliя, класuQliкаtliя, )):}cl?culb-
нення зс)rлбчtпuх пleopetlll!||Hllx 1,1l,c1 ексllерu,4lенпlальнLж c)ctHttx з ,хlеt?lою вLlв|lення tlроб,lе;ttu с)ослid.ж,ення,

Рсз.у.пьlпспlttt i вuсновкu. О.il.л,tп.ii.tська ос:вiпtсt проltа,л,€ |lLtlluLпo idеЙ, правttл, пllttHtlLtпiB, зuснованllх нu tliH-
носrпях,,лкi tlpttttta..ltaHHi .,tюOсько"+q\, с.чспi.|tьсl?lву. О.li;ппiйськttй dyx 11оrrч66очае в co(li trлозу.лtiння, dр.чжб1',
еар:+лонiю пlа чссну ер),, яка € основою люdсtкцх взасl|Llн, Дрtэtсбсt пlu есtlэ,ltонiя реtlрсзенlп'l'юttlt, с:обою
ictпttHHe вidобраэtсення e|,.ttctHicttlttчHo?o по?.lяdч- на жLrmmя, спрllяюllхь збцzqченню й оноt1,1енню iнпlе,lек-
lп.|, ал ь н о ?о ., е н а ф о н о у Hctt1 ii', Btt х о в ct н ня i1' d1, 1 о б ц о i| ел i п tu.

Ключовi с.ryова: o-1i-llпiэ.al, HcttlioHct,tbHe вL!-tов.lння, |,чнi, ctt,ttoBido.ttictltt,.

Putpo.se - tо.fiпd ou.t tlte po,ч,sibilitie,t o0-01.1Tltpic educatiott iп the.|bmtatioп of па.tiопаl sel|'-1ty,617,gllg"g

o|-stt.ttlепt'.toutll, fu[etht>ds o|'lesearch* theot,etical: studч апd а,пu1,1,si,s оf ,scieпti/ic soLll,ces rп the problem о/'
re,search, пollпatille спd сzп,t,iсulutп dосuпrпt,s, colпparisolt, s_y,stetltаtizcttioп, classifie:ctticltt, gепеrliэаtiсlп о|'
the оЬtuiпеd theoreticul апd experimeпtttl datu iп orcler to studl, the research prclhlem.

Obtaitrcd results апd, c:otlr:lltsioпs. Оlу,tпрiс educatiotl propagcltes lots oJ" ideas, rules atil priпc,iples
ilclsecl оп lhe valtles tltctt аrе itiltereпt to hrtmct'tl sосiеф. The Olymjic,ipirit iпl,оliеs uп.dеrslапсliп,g,.i,,i"паiПiр,
ltаrпtопt, апd .fаir pla1:, мйiс,h is tlte basis oJ' huпrcut. relatioпsllips" Friепdslliр сtпd hаrmоц, rерrеsеilt а truе
reJlectiott qf tlle humапi,stiс l,ieyy oJ'lifё, cotltt,ibtie to the епriсhmеtt ctпcl rепеи,аl of the iпtellectual gепе poo|,o|'
the пcttiolt, the чрЬriп.giпg o.|'iK .spil,itual elite.

Кеу н, ord s : о lупр i s ttl, п clti оп а l up bri п gi.п g, s t u d еп t s, s е l f- аwаrеп ess.

Постановка проблеми й аналiз резу.пьтатiв ocTaнHix дослhжень. Формrування
нацiональноi iнтелiгенцii, сприяння збагаченню Й оновленню iнтелектуального гено-

фонду"нацiТ, виховання iT ду(овноj елiти - це мета, що cToiib перед навчальнлIми за-
кладами на одному piBHi з пiдготовкою висококвалiфiкованих фахiвцiв. ,Щосяггlення ме-
TLI вLIховання можлLIве TiлbKLr за умови комплексного IIiдходу i зал)лrення до цiсТ роботи
всього педагогi.rного колект}Iву школи та професорсько-викладацького скпалу вищих
навчztJIьних закладiв, адмiнiстрацii.

Головною метою врIховання е формування цi.цiсноi i гармонiйно розвиненоi осо-
бистостi з високою нацiональнOю самосвiдолпiстю. Така особистiсть - це насамгlеред
громадянин }T(paiнcbкoi держав}I, Ti патрiот, гуманiст, для якого прiоритетом € загаль-
нолюдськi Й загальнодержавнi цiнностi, це людина з високою фаховою пiдготовкою Й

широким свiтоглядом, розвин)лим iнтелектом, нztJIежним piBHeM загальноi, полiтичноi
та правовоi культlри. Отже, iдеться про необхiднiсть систематичного i uiлеспрямова-
ного вLIховання нацiонального типу особ}Iстостi, формування в неТ нацiональноi cBi-
домостi i самосвiдомостi, завдяки чому досягаеться духовна €днiсть поколiнь, наст}цI-
HicTb нацiональноI культури i безсплертя нацii.

Ф TKa;lyK В,, Степанюк С., KoBarTb В.,
Руденко В..Чемерис М., 20l7 300
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сl^ласнийl перiод розвитку суспiльства в нашiй незалежнiйr державi, Украiна, вiд-
крива€ широкi можливостi для оновлення змiсту освiти, lцо дае змогу формувати ду-
ховно багате поколiння людей - це обумовлюе новий пiдхiд до врIховання. перш за все,
ylHiBcbKoi молодi.

Зауважимо, що нацiональне врIховання неможливе без поваги до нацiональцих
святинь i нацiонаrrьних авторитетiв. У цьому зв'язку значним надбанням у формуваннI
нацiональноi самосвiдомостi с iдеал та цiнностi олiмпiйського руху.

Звертаючись до спортивноi молодi Bcix KpaiH на урочистiй церемонii 16 квiтня
|927 раку з нагоди вiдродження Олiмпiйських iгор на землi Олiмпii П'ер де Кубертен
сказав: "У с)/часному cBiTi, сповненому велрIчезними можлIIвостямI,I, якому вOднОчаС

загрожус небезпека слабкостi, олiмпiзм здатний створити школу моральноТ достойностi
йт чистоттл, школу фiзичноi витриваJIостi й енергii. Однак це може вiдбутися в тому BI,I-

падку, якщо свое rтоняття спортивноi честi i справедливостi боротьблr ви постiйн0 бу-

дете вдосконалювати, пiдносячи його до вершин ваших м'язових досягнень" [3; 5].
'Концепцiя олiмпiзму й олiмпiйськоi освiти об'еднуе iдеi мирного спiвiснування

держав i народiв [2]; iнтернацiоналiзму та iнтерсоцiального вIIховання, гуtианiстлtчного,
патрiоти.rного i всебiчного розвитку особистостi; прiоритету етичних цiнностей i фiло-
софii "чесноi гри", в яких олiмпiзм вист)дIае як системоуtворюючий фактор. а олiмпiЙ-
ська ocBiTa - як засiб виховання молодi в дусi Mlrpy та взаемного спiвробiтничтва [1; 4]

Саме тому ввах(аеп{о, що узагальнене вивчення поширення загальнокультуРнИх
цiнностейl олiмпiзму через олiмпiйlську ocBiTy у шкiльному навчально-вLIховному про-

цесi фiзичного виховання с[риятI,Iме формуванню нацiональноТ самосвiдомостi 1^rHiB-
cbKoi молодi.

Метадослiдження - з'ясувати можливостi олilчlпiйськоj освiти у процесi фор-
мування нацiональноi самосвiдомостi yrHiBcbKoi молодi.

Методи дослiдження - теорети.lr"Ii: вLlвчення i ана-шiз HayKoB}Ix джерел з пробле-
ми дослiдження, норматрIвних i програмних докушtентiв, порiвняння. систешtатизацiя,
класифiкацiя. узагальнення здобугих теоретичних та експериментitльних даних з мстою
вивчення проблемтт дослiдження.

,Результати дослИження та ix обговорення. Олiмпiйська ocBiTa, як важлива
складова фiзичного виховання на початку XXI столiття в низцi KpaiH впроваджу€ться в

дiяльнiсть рiзних державних i громадських iнституцiй, Зауважимо, що одна з перших
програм олiмпiйського виховання була розроблена i прийнята в |9'76 роцi в Канадi.
Незабаром аналогiчна rrрограNIа з'явилася у США, згодом у 1988 роцi - в Нiмеччltнi,

Спираючись на досягнення психолого-педагогiчноi науки. головну увагу у фор-
MyBaHHi нацiональноi самосвiдомостi доцiльно зосеродити на таких чотирьох пере-
хiдних рiвнях сформованостi олiмпiйtського досвiду школяра. як:

l ) фактологiчниli емоцiлiно-образний (молодший шкiльнrrй BiK);
2) фактологiчний емrэцiйно-практичний (середнiй шкiльний BiK) ;

3) перехiдний piBeHb вiд теоретичного до практичного (старшi пiдлiтки);
4) TeopeTLItIHo -пpaкTpt.lHplli (юн aчbKll li BiK).

Вивчення особливостей кожного з перехiдних piBHiB да€ можливiсть зробитлr
B?IcHoBoK, що найкращим TpyHToIvI для форшrрання олiп,tпiliськIdх понять, HaBLILIoK i звll-
чок е школярi молодшого i середнього шкiльного BiKy. Старшокласникiв нсобхiдно за-
безпечувати знаннями з проблем самовrIховання, оскiлькlI iм наliбiльше властI.IвиIi

процеG самовдосконалення.
Процес формування олiмпiйського досвiду молодшIlх школярiв вiдбувастъся на

ocHoBi динамiчного розвитку вiд початкового етапу - дошкiльного перiоду, для якого
характерним с наслiдування дiй i вчинкiв тих, хто оточуе,
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Результатами проведених пgихолого-педагогiчних дослiджень встановлено, що
дiти середнього шкiльного BiKy знаходяться на др}тому piBHi сформованостi суспiль-
ного досвiду - фактологiчному, емоцiriно-практIlLIному. Щей piBeHb характерr{зуеться
моральною спрямованiстю особистостi. !iти цього BiKy володiють довiльним норма-
TIIBHLIM досвiдом поведiнки, якиli вiдображасться у рiзних KoHKpeTHLIx поведiнков}Iх
ситуацiях. Щосягасться BiH шляхом закрiплення тих знань, yMiHb i навичок, якi сформу-
валися у молодшому шкiльному вiцi, Щiти продовжують iнтенсивно реагуватрI на фак-
ти, приклади. зразки ixHboT реакцii супроводжуються вiдповiдним емоцiйним вiдгуком.
Звичайно. BiH не завжди бувае стабiльним. адже дiти цього BiKy iнодi ще не усвiдом-
люють глибини навантаження KOHKpеTHLIx життевих слIтуацiй, тому ixHc реальне сприй-
няття нер,iдко брае ситуативним,

Старшокласники € осIlовною ланкою для передачi олiмпiйського досвiду молод-
шим школярам. Якщо сформований досвiд позитивний, то передаватиметься набуий
позIIтивний досвiд, якщо ж олiмпiйськl.iлi досвiд не сформовано або ж сформовано нега-
тивнийо то це стане основною причиною закрiплення у молодших школярiв негативних
олiмпiliськLlх звLlчок та норм поведiнки. Нiякий, HaBiTb найефективнiший педагогiчнrrlil
вплив не спроможний iзолювати молодших школярiв вiд впливу пiдлiткiв, а пiдлiтки, У
свою чергу, вiд впливу старших за BiKoM шко.гtярiв.

Пiдлiткам |2-|5 poKiB властивrrй третiй перехiдний piBeHb сформованостi олiм-
пiйського досвiду - теоретично-практичний.

Найвиrций piBeHb олiмпiйtського досвiду особистостi характеризу€ ii олiмпiлiську
зрiлiсть - якiсть особистостi. яка сформралася пiд впливом конкретно-iсторичних,
оуспiльнlrх та iндlлвiдуальних )rмов, навчання, в}Iховання i самовлtховання. Олiмпiрiська
зрiлiсть - це високий piBeHb сформованостi в людлIFILI олiмпiйськоi сап,lосвiдомостi,
олiмпiйсьttого самоставлення i саморегуляцiТ cBoix дiй, вчинкiв, емоцiй i поведiнки.
CaMooitiHKa, caMoocвiTa, самоконтроль i самоугвердження е тимIl рушiйними силами
особистостi. завдяклt яким розвивасться Ii самосвiдомiсть, тобто усвiдомлення соцiаль-
ноi значущостi власноi iндивiдуальностi, свого мiсця i ролi в суспiльнiй життсдiяль-
HocTi. I члтм вlllцрtй piBeHb самоусвiдомлення, тим продуктивнiше здiрiснrосться само-
оцiнка, самоконтроль. са-моугвердження в загальнiй цiлiснiй соцiально-[едагогiчнiй
clrcTeMi виховання. Такr.rми чиннIlками керуеться людина, котра постiйно працю€ над
собою. критично оцiнюе cBoi патрiотично-духовнi досягнення.

!ля людини, котра займаеiься фiзичною культурою i спортом xapaкTepнi патрiоJ
тизмо нацiона,тьна гордiсть. Ti, кому притаl\,lаннi TaKi якостi, намагаються прославLIтLI
свою краТну на мiжнароднiЙ apeHi, зберiгають BipHicTb клубам Украiни, часто зазнаючи
матерiальних збиткiв, шIе пррI цьому проявляючи на дiлi cBoi патрiотичнi переконання
та почуття. Саме TaKi спортсмен}I стають кр{ирами, зразками для наслiдування у сферi
фiзичноТ культури i спорту, чlr у будь-якiй iншiй сферi дiяльностi на користь су-
спiльства i держави, ниNIи гордяться.

Таким чином, олiмпiзм i олiмпiйська ocBiTa створюють можливостi дпя вихован-
ня волi, чесностi, мужностi, лоброти" порядностi, працелюбства та iнших позитивних
якостей особистостi людини

Висновок.
Таким чином, все вищенаведене да€ зN{огу зробити висновок. що олiп{пiйська ос-

BiTa спрямована на оволодiвання, здобугтя знань олiмпiйськоТ тематикрt, олiмпiйських
цiнностей. олiмпiйських принципiв, норм, згiдно яких, yrHi, що займаються спортом"
мають навчитIIся пocTiI?Ho прагнуIи до самовдосконалення, повсякденно працюватLI
над роЗвиткол,t своТх д)rховних, розумових, вольових i фiзичних здiбностей. I

302



Беззапере.rно вважаемо" що олiмпiйська ocBiTa сприяе формуванню нацiона-пьноi
самосвiдомостi 1^rHiBcbKoi молодi - це веде до усвiдомлення себе украiнцем, причетним
до всього украiнського. На наш погляд, ц€, з одного боку. обумовлено подiямrт, зокрема
спортивними. якi вiдбуваються в KpaiHi" а з iншого - патрiотичним вихованняп,l, В таких
умовах важливо провадит}1 активну виховну роботу з уrнiвською молоддю, спрямовану
на формуъання нацiональноi горлостi та патрiотизму.
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РОЗПОРЯДЧА ДI,IЛЬНIСТЪ КЕРlВНИКА У СФЕРI ФIЗИЧНОГО ВИХОВАНtlЯ
, Iспорту(комунIкАцIЙно_IноормАцIЙниЙАспЕкт)
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5.

Metltoltl dаноео Dослidэtення було 1loзKptttlltt сlпltнiспtt i
KepiBHttKa у сферi фliзttчно?о вl!ховання i cttoptп1,.

,Щля perлiзatyii tloctпaBлeHo|'.ltetttl.t бt.att вu.корuсtпанi нсtсtп_|,пнi

( lTl р,\| к t11)| р,1| 1l о з п о1l я ) ч o| d i я.l ь t t i с, п t ь

.|l( ll1(,() l r it к,. t i dж е н ня ; tt t ео]lе tп t t, t t t t t й
ан а.li з i .t,заzальн ен rtя н Q\lqoa о -]|€llt оduчн oi л i tt е|, цlлl vpLl.

Рез,vльпtсtrпu dос.цidэtення. Всlпсtнов.пено, lцо об'екmuвнсlю основою вLlкорLrL|tпання adlttiHicrn-
Pall1ll\Hlrx .lrcmоdiв .vпllав.liння Bllclll_|:lltlюltlb оllttuliзttцitiнi BidHocuHtt, Lr.lo аilан()в.|tяltlь чl1L,пlltн.l, .ttеханiз,lt_t,

,у'ltрав-tiння. OcKillbKtt зtt i,x с)оцоittоесlю lлесtпiзов.че|лtlься оdнtt з HcttiBalK:лuBituux tfl_t,HKtliii .lчtрчв.пtння -
орасtнiзаtliitнсt фl,нкцiя cl,пtь якоi'.звоduпlьс,я dо кооlлduнацii'dii' пid,леешх,

!овеdено, tt1o орzанi,заtlitiно - ad.иiHicrпpctttпrBli Jlzeпodlr, в ocloчH-o-\r\,, оllllраюпlлlс,я на BrctdHi поlз-
новаJк|ення KepiBHuKct. ttozo ttpaBa пlсtобов'язкч, B-lctc,tllttBi t,c,пloHoBtu1 а:ферu фiзччноzо вttховання ic,tlopпtl,,
tyilec'ttpЯ.'"toBctHicп,tb, BtteBHeHictttb i вiёповi.dсtцьнiсtttь. KepiBHltK проявляе себе il,]чlп як cto,1tiHic,tпpcttпop, с),-
б'скпt влсLdtt, u|о оlltlраспlься на наёоне йo"itty в l.!bo,\tl: llpalo. OdHctK ad.MiHictпpattlt-tBHi _ltrcrпodtt не пребсt
otllol1'to)lcHюBall'пr з Bo-ltboбtt.lttt i а,б'€l{пtl!внtl.+l!! lttеmоDалu KepiBHutpltBa, mобmо аёдtiнiс:пlрлlвання,4l.

Поtсаэано, tl1o сl'часнtlii перi,оd сmа.нов:lення pttHK1, tlltацi (:ц)llяс розutuI)енню iiя;tьноспli орzанi.за-
цi-Й з фiзu,чноaо вll.ловqння i споllпl1,, ),скпаdненню еконо,уtiчнtlх зв'язкiв, lloct!;le+Hю KoHK1,1leHtlii'. 3а rytr.1..пtов
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