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Інтеграція фізичної і духовної рекреації молоді  

в процесі соціально-педагогічної анімації
Максимовська Н.О. 

Харківська державна академія культури

Анотації:
Мета роботи – розкрити можливості 
фізичної і духовної рекреації через 
їх поєднання у процесі соціально-
педагогічної анімації. Викладено 
понятійний апарат, на якому ґрун-
тується вироблення методології 
вивчення рекреаційного потенціалу 
анімаційної діяльності. Дослідже-
но соціально-виховне значення 
інтеграції фізичної і духовної ре-
креації під час здійснення анімацій-
ної діяльності серед молоді. Уза-
гальнено сучасні тенденції щодо 
соціально-педагогічного аспекту 
фізичної рекреації. Розглядається 
тлумачення сутності анімаційної 
діяльності, яка полягає в активі-
зації особистості, залученні до ді-
яльності, урахуванні рекреаційних 
та виховних можливостей анімації. 
Обстоюється думка, що фізичне 
відновлення – підґрунтя розвитку 
соціального оптимізму та соціаль-
ної творчості. Обґрунтовується 
комплексний підхід до організації 
соціально-педагогічної анімації з 
метою підвищення фізичної і соці-
альної активності молодої людини, 
профілактики соціальної пасивнос-
ті. Наводяться перспективні методи 
і форми здійснення рекреації під 
час реалізації анімаційної діяль-
ності. Пропонується інтенсивно 
використовувати зокрема ігри, теа-
тралізовані свята, туристичні подо-
рожі, спортивні змагання.

Максимовская Н.О. Интеграция физиче-
ской и духовной рекреации молодежи 
в процессе социально-педагогической 
анимации. Цель работы – раскрыть воз-
можности физической и духовной рекреа-
ции путем их объединения в процессе 
социально-педагогической анимации. Из-
ложено понятийный аппарат, который яв-
ляется основой выработки методологии 
изучения рекреационного потенциала ани-
мационной деятельности. Исследовано 
социально-воспитательное значение инте-
грации физической и духовной рекреации 
во время осуществления анимационной 
деятельности среди молодежи. Обобще-
ны современные тенденции социально-
педагогического аспекта физической ре-
креации. Рассмотрено толкование сущности 
анимационной деятельности, которая со-
стоит в активизации личности, вовлечении 
ее в деятельность, учете рекреационных и 
воспитательных возможностей анимации. 
Отстаивается идея, что физическое восста-
новление – основа развития социального 
оптимизма и социального творчества. Обо-
сновывается комплексный подход к органи-
зации социально-педагогической анимации с 
целью повышения физической и социальной 
активности молодого человека, профилак-
тики социальной пассивности. Приводятся 
перспективные методы и формы осущест-
вления рекреации во время реализации 
анимационной деятельности. Предлагается 
интенсивно использовать игры, театрализо-
ванные представления, туристические путе-
шествия, спортивные соревнования.

Maksimovskaya N.A. Integration 
of physical and spiritual recreation 
of youth in the socio-educational 
animation. Purpose - to reveal the 
possibilities of physical and spiritual 
recreation by combining them in the 
process of socio-educational animation. 
It examines the conceptual apparatus, 
which is the basis of development 
of methodology for the study of the 
recreational potential of the animation. 
Investigated the social and educational 
value of the integration of physical 
and spiritual recreation during the 
implementation of the animation 
activity among young people. The 
paper summarizes the current trends 
of social and pedagogical aspects of 
physical recreation. We consider the 
interpretation of the essence of the 
animation, which is to enhance the 
personality of its involvement in activities 
account recreational and educational 
opportunities animation. Defended the 
idea that the physical recovery - the basis 
of social optimism and social creativity. 
Settles integrated approach to social and 
educational animations to enhance the 
physical and social activity of the young 
man, the prevention of social passivity. 
Provides advanced methods and forms 
of recreation during the implementation 
of the animation business. It is proposed 
to use intensively games, theatrical 
performances, tourist travel, sports 
event.
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Вступ.1

Оскільки напружена, динамічна життєдіяльність 
сучасної людини ставить нові вимоги до компенса-
ції та відновлення витрачених фізичних, психічних, 
духовних затрат, мають бути розроблені дієві сучасні 
механізми поповнення та вдосконалення необхідного 
особистісного та соціального людського потенціалу. 
Відсутність системи відновлення особистості може 
призвести як до втрати здоров’я, психічних розла-
дів, так і до соціальних відхилень. Нині комплексний 
процес, який у широкому розумінні називають рекре-
аційним, має бути науково обґрунтованим та органі-
зованим з урахуванням міждисциплінарного підходу. 
Ґрунтовно рекреацію досліджують в різних наукових 
галузях (теорії фізичної культури, рекреалогії, курор-
тології, соціальній психології, культурології, медици-
ні тощо). Водночас привертає увагу певний спектр 
педагогічних, зокрема соціально-педагогічних, ас-
пектів організації відновлення та формування від-
повідального ставлення самої людини до фізичного 
та духовного вдосконалення. Відомо, наприклад, що 
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фізичне виховання є невід’ємною складовою гармо-
нійного розвитку особистості, але відповідальне став-
лення до здоров’я як соціальної цінності формується 
в процесі соціального виховання, зокрема включає ре-
креаційні заходи. Уява про правильний режим праці 
та відпочинку, зокрема з метою ефективної фізичної 
рекреації, має закладатися з дитинства в процесі тру-
дового виховання, але нині поширюються явища так 
званого «офісного синдрому», трудоголізму, які при-
зводять до професійних деформацій та адиктивної 
поведінки, профілактика яких є завданням соціально-
педагогічної діяльності. 

Навіть декілька прикладів змушує шукати точки 
дотику рекреації, як різнобічного явища, та соціаль-
ної педагогіки, котра відповідає за соціальний роз-
виток соціальних суб’єктів. Отже, інтеграція фізич-
ної і духовної рекреації може за певних умов стати 
необхідним інструментом саморозвитку особистості, 
подолання соціальних негараздів, засобом профілак-
тики та корекції девіацій у соціальному середовищі. 
Безперечно, таке складне завдання має вирішувати-
ся інноваційними засобами, серед яких соціально-
педагогічна анімація. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Надану роботу виконано відповідно до тематич-
ного плану науково-дослідницької роботи кафедри 
соціальної педагогіки Харківської державної академії 
культури.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи. 
Метою роботи є з’ясування можливостей по-

єднання фізичного та духовного аспектів процесу 
рекреації й соціально-педагогічної анімації, яка стає 
механізмом активізації відновлення особистості, 
що зокрема сприяє розвитку свідомого ставлення до 
здоров’я, соціальної активності сучасної молоді і по-
доланню соціальних негараздів цієї вікової категорії. 
У цьому зв’язку сформульовані наступні завдання:
1. Дослідити наукові джерела, що стосуються про-

блем рекреації, анімаційної діяльності з молоддю, 
соціальної педагогіки як наукової галузі;

2. Розкрити специфіку соціально-педагогічної анімації 
як механізму поєднання фізичного та соціального 
вдосконалення особистості;

3. Визначити основні напрями інтеграції фізичної та 
духовної рекреації в процесі здійснення соціально-
педагогічної анімаційної діяльності.
Для виконання мети і завдань використано ре-

зультати досліджень вчених різних наукових галузей, 
монографії, статті, аналіз літературних джерел, влас-
ні дослідження з проблематики рекреаційного по-
тенціалу анімаційної діяльності, а також результати 
соціально-педагогічної діяльності з молоддю засоба-
ми анімації.

Результати дослідження.
Констатація того, що особистість має відновлюва-

тися і на цьому підгрунті гармонійно розвиватися, без-
заперечна. Доречним також є твердження, що людина 
як біопсихосоціальна істота не може відновлюватися і 
вдосконалюватися частинами. Отже, індивіду потріб-
на рекреація, як комплексний процес, що включає в 
себе фізичний, психологічний, соціальний компонент. 
Поняття «рекреація» (от лат. recreatio) розглядається в 
контексті різних наукових досліджень [1, 4, 7, 8, 10, 14] 
і в узагальненому вигляді стосовно особистості позна-
чає процес відновлення фізичних, інтелектуальних та 
емоційних сил. Зауважимо, що саме такий різнобічний 
підхід спрацьовує в соціально-педагогічному аспекті, 
оскільки тоді, коли людина поєднує фізичну і духовну 
рекреацію, її життєдіяльність є гармонійною, спрямо-
ваною на подальшу соціальну самореалізацію. 

Рекреація має своє коріння там, де знаходяться 
витоки самоусвідомлення людини себе як соціальної 
істоти, яка має вдосконалюватися фізично, бути здат-
ною для виконання нелегкої праці, відновлюватися 
після неї. Рекреаційні елементи з давніх часів входили 
до ритуалів, обрядів, свят, які ставали формами соці-
ального виховання. Апогеєм у цьому сенсі стала епоха 
Античності, коли проголошувалася єдність фізичної 
досконалості та духовного розвитку вільних громадян 
в процесі гармонізації людського існування. Саме той 
період є свідченням того, що роз’єднувати ці процеси 
не має сенсу. Зауважимо, що саме за античних часів 
в умовах демократизації суспільних відносин акти-

візувалася система соціального виховання, до якої як 
елемент входила розгалужена сфера дозвілля (терми, 
олімпійські ігри, театралізовані свята тощо). 

Дослідники фізичної рекреації [4, 7, 8, 14] наво-
дять її функції (медико-біологічну, соціально-виховну, 
соціально-економічну), що уможливлює поглиблення 
її розуміння як підґрунтя духовно-соціального розви-
тку особистості. Важливою характеристикою рекре-
аційного процесу є те, що задовольняються потреби 
особистості в зміні видів діяльності, активному відпо-
чинку, людина отримує задоволення від рухової актив-
ності. Такий мотиваційно-емоційний аспект рекреації 
пов’язує її з анімацією, зокрема у сфері дозвілля.

В. Дуліков, аналізуючи зарубіжні моделі дозвілля, 
зважає на те, що «у зарубіжному дозвіллєзнавстві ви-
користовуються два основних поняття: «дозвілля» та 
«рекреація». Частіше ці поняття поєднуються в одне: 
дозвіллєво-рекреаційна сфера. При цьому в понят-
тя «дозвілля» вкладається здебільшого комерційно-
розважальний смисл, а в поняття «рекреація» – со-
ціальний, тобто мається на увазі її некомерційний 
характер та спрямування на соціально значимі цілі» 
[6]. Ми підтримуємо думку автора, яка дозволяє ди-
витися на процес рекреації в широкому аспекті й ви-
являти її соціально-педагогічне значення.

М. Гаранін виокремлює рекреаційну анімацію як 
окремий напрям туристичної і визначає її як напрям 
дозвіллєвої діяльності, що спрямована на відновлен-
ня духовних і фізичних сил людини [5]. У такому ро-
зумінні рекреація розглядається дещо обмежено, але 
відстежується зв’язок між можливостями активізації 
фізичного та духовного потенціалу людини.

В. Кірсанов, розробляючи функціональну модель 
дозвілля як об’єкт педагогічної діагностики, обстоює 
думку про виокремлення як головної рекреаційної 
функції дозвілля, оскільки з точки зору виробництва, 
рекреація є відтворенням людини як робочого ресур-
су, з погляду окремого індивіда – сприяння відпо-
чинку, оздоровленню, реалізації особистих потреб і 
інтересів [9, с. 43]. Автор зважає на те, що рекреаційні 
проблеми вивчаються в контексті таких напрямів ме-
дицини і психології, як психогігієна (стосовно праці, 
навчання, розумової діяльності), мистецтвотерапія 
(музикотерапія, хореотерапія, бібліотерапія, кольоро-
терапія), природотерапія (фітотерапія, таласотерапія, 
кристалотерапія, ароматерапія). На відміну від тера-
пії, рекреалогія має своїм завданням оптимізувати 
природний режим життя людини в соціальному, куль-
турному, економічному, політичному аспектах, адже 
це визначає її самопочуття і працездатність [9, с. 52]. 
Таким чином, підкреслюється поєднання компонентів 
відновлення особистості, зокрема у фізичному і духо-
вному контексті.

Сучасна соціальна педагогіка шукає шляхи гармо-
нізації індивідуального та соціального розвитку осо-
бистості і соціуму, а тому звертає особливу увагу на 
відповідальність людини власне як за свій фізичний 
і соціальний розвиток, який є складовою загального 
розвитку нації. Пошук механізмів інтеграції приво-
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дить до новітнього явища в сучасній соціальній педа-
гогіці – анімаційної діяльності. Використовуватиме-
мо поняття анімації (від. лат. animation – оживлення, 
одухотворення), яке позначає процес, що пов’язаний з 
активізацією й гуманізацією соціального життя у його 
розмаїтті, стимулюванням особистості до самороз-
криття через різні види активної діяльності, зокрема 
через рух, гру, мистецтво. Перш, ніж схарактеризу-
вати основні напрями її реалізації з метою рекреації, 
вважаємо за необхідне викласти власну наукову пози-
цію стосовно сутності соціально-педагогічної аніма-
ції та її взаємозв’язку з рекреацією.

Традиційно вважається, що анімація «народилася» 
в дозвіллі, тобто в діяльності в межах вільного часу, 
яка спрямована на задоволення потреб особистості. 
Провідними ознаками дозвілля є добровільний вибір, 
відсутність жорсткої регламентації, самоцінність об-
раної діяльності. Серед основних функцій дозвіллєвої 
діяльності, а саме, розважальної, розвиваючої, рекре-
аційної, остання саме є об’єктом нашого аналізу. Тоб-
то очевидний зв’язок анімації як напряму дозвілля та 
рекреації як його функції. 

Дозвілля включає в себе різноманітні види само-
реалізації, які (в неповному переліку) назвемо з ура-
хуванням зростання соціальної активності особис-
тості у цьому процесі: читання, перегляд кінофільмів, 
комп’ютерна гра, дискотека, колекціонування, подо-
рожі, туризм, спорт, художня самодіяльність, волон-
терство. Помітно, що в певному обсязі рекреаційний 
потенціал наявний майже у кожному виді дозвілля, а 
соціально-виховне спрямування може бути різним за 
інтенсивністю. Отже у соціально-педагогічному ас-
пекті поєднання анімації та рекреації має носити со-
ціально позитивний характер.

Провідні українські соціальні педагоги (І. Звєрє-
ва, О. Безпалько) в межах дослідження соціально-
педагогічної діяльності, зокрема в територіальній 
громаді, зазначають про необхідність запровадження 
анімації. І. Звєрєва пропонує використовувати аніма-
цію (соціальну) як вид діяльності соціального педаго-
га в межах культурно-дозвіллєвого напряму (в одному 
переліку з організацією сімейно-сусідських осеред-
ків, культурно-освітньої роботи за місцем проживан-
ня, фізкультурно-оздоровчого відпочинку) [16]. На 
наш погляд, соціальна анімація все ж охоплює більше 
проблем, ніж дозвілля, але звернення до оздоровчого 
відпочинку є рекреаційним за суттю. Оскільки кожна 
особистість має нести зокрема соціальну відповідаль-
ність за власний фізичний і психічний стан, можли-
вість взаємодіяти з іншими у сфері рекреації, висока 
соціальна значущість процесу рекреації дозволяє роз-
глядати її як сферу застосування анімаційної діяль-
ності в соціально-педагогічному аспекті. 

Вважаємо за необхідне зазначити вікові особли-
вості та специфіку соціального розвитку молоді, які 
впливають на рівень та якість рекреації. Традиційно 
молодь визначається за віковими ознаками. Це гро-
мадяни України віком від 15 до 28 років (за терміно-
логією Організації Об’єднаних Націй і Всесвітньої 

Організації Охорони здоров’я, особи віком від 15 
до 24 років) [12, с. 149]. Наведемо, на наш погляд, 
найємкіше цілісне визначення, що відбиває сутніс-
ні характеристики молоді. Молодь визначається як 
«соціально-демографічна група, що вирізняється на 
основі сукупності вікових характеристик, особливос-
тей соціального становища та зумовлених першим і 
другим соціально-психологічних якостей. Молодість 
як певна фаза, етап життєвого циклу – біологічно уні-
версальна, але її конкретні вікові межі, пов’язаний з 
нею соціальний статус та соціально-психологічні осо-
бливості мають соціально-історичне походження та 
залежать від суспільного ладу, культури, закономір-
ностей соціалізації, притаманних даному соціуму» 
[17, с. 32]. Помітно, що молодь характеризується не 
лише за віковими і біологічними ознаками, але й тим 
соціальним потенціалом, який молоді люди зможуть 
реалізувати, активізацією соціального розвитку та 
професіонального визначення. Саме молоді, на наш 
погляд, притаманне прагнення урізноманітнити жит-
тя, виявлення фізичної активності, залучення до но-
вітніх культурних цінностей, позитивний вплив на ін-
ших людей. Ці можливості можна реалізувати зокрема 
через рекреацію в процесі анімаційної діяльності.

Водночас слід зважати на актуалізацію молодіжних 
проблем: втрата ідеалів, життєвого оптимізму; поси-
лення стану тривожності серед молоді, що пов’язано 
з падінням рівня та якості життя в суспільстві; нерівні 
можливості в здобутті освіти; збільшення числа мо-
лоді серед безробітних; значна економічна залежність 
від батьків; кризові явища в шлюбно-сімейних сто-
сунках (високий рівень розлучень, сімейних конфлік-
тів, обмежені можливості для поліпшення житлових 
умов); низький рівень загальної культури молодих 
людей; незадовільний стан здоров’я; зростання рівня 
соціальних відхилень (злочинності, пияцтва, наркома-
нії, проституції) [3, с. 81]. Отже, організація активної 
життєдіяльності молоді через інтеграцію фізичної і 
духовної рекреації має враховувати можливість подо-
лання молодіжних проблем через самоактивізацію та 
організацію анімації як механізму пробудження пози-
тивного просоціального потенціалу.

Анімація як соціально-педагогічне явище має 
власні характеристики – сприяння налагодженню вза-
ємодії, одухотворюючий, консолідуючий характер, 
прояв мотивованої суб’єктності особистості, виявлен-
ня прихованого позитивного потенціалу, пряма участь 
людини, стимуляція ініціативи та активності. У сфері 
дозвілля до вказаного приєднується власна специфі-
ка, зумовлена специфікою цієї сфери: вільний вибір 
діяльності, цінність самої цієї діяльності, не жорстка 
регламентація, реалізація всіх функцій в комплексі, 
зокрема й рекреаційної.

Виходячи з вищезазначеного, можна стверджува-
ти, що на сучасному етапі «анімаційна діяльність» 
вийшла за межі дозвілля, що дозволило їй здобути 
нові характеристики, зокрема які стосуються реаліза-
ції рекреаційної функції дозвілля. Обстоюємо думку, 
що анімація є показником якості соціального буття – 
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оздоровленого, одухотвореного, оживленого, творчо-
го, але без фізичного, психічного, духовного здоров’я 
соціальний розвиток не буде вичерпним.

Отже, соціально-педагогічна анімація – напрям 
соціально-педагогічної діяльності, метою якого є про-
будження, одухотворення та активізація (як наслідок 
самоактивізація) суто людських сутнісних фізичних і 
духовних потенцій соціальних суб’єктів, результатом 
котрого є натхнення на продуктивне соціальне життя, 
соціальну творчість, гармонізацію соціальних відно-
син, зокрема соціальне самовиховання. На нашу дум-
ку, таке трактування передбачає поєднання фізичної 
та духовної рекреації, що зумовлює організацію ді-
яльності з урахуванням наступних положень.

По-перше, реалізація соціально-педагогічної ані-
мації відбувається відповідно до сутності соціальної 
педагогіки як науки (соціальний розвиток соціальних 
суб’єктів, включення в соціум, педагогізація серед-
овища), але безумовно враховує специфіку розвитку 
особистості як біопсихосоціальної істоти, яка потре-
бує рекреації. 

По-друге, соціально-педагогічна анімація тран-
спонується із загальними особливостями соціально-
педагогічної діяльності (її об’єктом є людина протя-
гом життя, реалізація відбувається в різних сферах 
соціальної дійсності, має випереджальний характер, 
сприяє створенню соціально-виховного механізму, 
що зумовлює соціальний саморозвиток), але в певних 
обставинах пріоритет надається рекреаційним завдан-
ням (наприклад, коли є загроза втрати здоров’я, або є 
необхідність комплексної реабілітації і рекреація стає 
провідним її елементом). 

По-третє, специфіка здійснення соціально-
педагогічної анімації враховує особливість тієї сфе-
ри, в якій реалізується (дозвілля, виробнича сфера, 
навчальна тощо), але наявність рекреаційного ком-
понента зумовлює вибір відповідних форм її запро-
вадження.

По-четверте, основною вимогою реалізації аніма-
ції є дотримання провідних ознак та принципів: пряма 
участь соціальних суб’єктів, активна позиція учасни-
ків, емоційно-творча спрямованість, повага до кожної 
особистості, емпатія та прийняття, позитивний енту-
зіазм, спрямованість на вдосконалення соціального 
простору різних рівнів та інші, які загалом сприяти-
муть реалізації рекреаційного компонента.

По-п’яте, під час реалізації анімації в сфері до-
звілля, враховуються якісні характеристики останньої 
(добровільність, інтерес, рекреаційне спрямування, 
розважальний характер) та можливість реалізації пе-
реважно в активній груповій роботі з соціальними 
суб’єктами; оскільки основним принципом рекреації 
як компенсаторної сфери є чергування різних видів ді-
яльності, то під час створення соціально-педагогічних 
анімаційних програм враховується це завдання.

Наведені наукові позиції дозволяють поєднати фі-
зичну і духовну рекреацію у єдине ціле, що виража-
тиметься у відповідних формах реалізації. Головне, 
для соціально-педагогічної анімації – мета, що спря-
мована на реалізацію завдань соціального виховання, 
зокрема розвиток культури здоров’я, формування здо-
рового способу життя, профілактика соціальних від-
хилень, адиктивної поведінки та інші.

Отже, для фізичної рекреації важлива анімація 
через рух, ігри, фізичну активність, рухові види мис-
тецтва, туристичні подорожі, а для духовної – спіл-
кування, допомога, емпатійне включення, соціальний 
оптимізм, то інтеграція надає можливості застосову-
вати комбіновані формі соціально-педагогічної аніма-
ції: соціальний квест, подієвий туристичний маршрут, 
спортивно-розважальні вікторини, театралізація про-
блем, що висвітлюють недостатність фізичної актив-
ності, флеш-моб, спрямований на популяризацію фі-
зичної культури та інше.

Висновки
1. Фізична і духовна рекреація можуть інтегруватися 

під час планування і реалізації соціально-
педагогічної анімації як напряму соціально-
педагогічної діяльності. Таке поєднання уможли-
вить інтенсифікацію подальшого особистісного і 
соціального розвитку сучасної молоді.

2. Соціально-педагогічна анімація – напрям 
соціально-педагогічної діяльності метою якого є 
пробудження, одухотворення та активізація (як 
наслідок самоактивізація) суто людських сутнісних 
фізичних і духовних потенцій соціальних суб’єктів, 
результатом котрого є натхнення на продуктивне 
соціальне життя, соціальну творчість, гармонізацію 
соціальних відносин, зокрема соціальне самови-
ховання. Таке трактування передбачає поєднання 
фізичної та духовної рекреації.

3. В процесі здійснення анімаційної діяльності засто-
совуються комплексні методи активізації сучасної 
молоді до фізичної активності та соціальної 
творчості. Непримусовий характер анімації має 
мотивувати представників нової генерації до 
відповідального ставлення до власного фізичного 
здоров’я, як базового елемента продуктивного 
особистісного і соціального розвитку. Оскільки той, 
хто робить ставку на здоров’я молоді – піклується 
про здоров’я суспільства.
Перспективами досліджень є подальша розроб-

ка методологічних і методичних основ соціально-
педагогічної анімації з урахуванням її рекреаційних 
можливостей. Передбачається розробка, реалізація 
та оцінка ефективності соціально-педагогічних про-
грам анімації в сфері дозвілля молоді. Зокрема пошук 
стратегії мотивування нової генерації до активних дій 
в соціальному середовищі з метою оздоровлення під-
ростаючого покоління та сприяння їх фізичному і ду-
ховному вдосконаленню.
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