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Анотації:
Систематизовано теоретичні кон-
цепти виховання дітей та підлітків 
у дитячо-юнацьких спортивних 
школах. Дана характеристика пла-
нового та ситуативного підходу 
до організації виховного процесу. 
Встановлено, що науковці зосеред-
жують свою увагу на діях суб’єкту 
виховання. Ці дії поділені за окре-
мими напрямками виховання, но-
сять односпрямований характер 
і не передбачають зворотного 
зв’язку. Показано, що науковці зо-
середжують увагу на цілеспря-
мованих реактивних діях суб’єкту 
виховання. Виявлено суперечність 
між програмним підходом до ви-
ховання дітей та підлітків в умовах 
спортивної діяльності та реаліями 
виховного процесу, що відбуваєть-
ся на основі розв’язання виховних 
ситуацій. Зазначено, що в основу 
розуміння виховного процесу до-
цільно покласти феномен педаго-
гічної ситуації. Виділено сукупність 
умов та обставин, що спеціально 
створюються педагогом і на фоні 
яких відбувається короткочасна 
взаємодія педагога і вихованця 
(групи).

Мазин В.Н. Характеристика научных под-
ходов к воспитанию детей и подростков 
в детско-юношеских спортивных шко-
лах. Систематизированы теоретические 
концепты воспитания детей и подростков 
в детско-юношеских спортивных школах. 
Дана характеристика планового и ситуатив-
ного подхода к организации воспитатель-
ного процесса. Установлено, что ученые 
сосредоточивают свое внимание на дей-
ствиях субъекта воспитания. Эти действия 
разделены по отдельным направлениям 
воспитания, носят однонаправленный ха-
рактер и не предусматривают обратной свя-
зи. Показано, что ученые сосредоточены на 
целенаправленных реактивных действиях 
субъекта воспитания. Выявлено противо-
речие между программным подходом к 
воспитанию детей и подростков в условиях 
спортивной деятельности и реалиями вос-
питательного процесса, происходящего на 
основе решения воспитательных ситуаций. 
Отмечено, что в основу понимания воспи-
тательного процесса целесообразно поло-
жить феномен педагогической ситуации. 
Выделена совокупность условий и обстоя-
тельств, которые специально создаются 
педагогом и на фоне которых происходит 
кратковременное взаимодействие педагога 
и воспитанника (группы).

Mazin V.N. Characteristics of scientific 
approaches to the education of 
children and adolescents in youth 
sports schools. Systematized 
theoretical concepts of education of 
children and adolescents in youth sports 
schools. The characteristics of the 
planning and situational approach to the 
organization of the educational process. 
It is established that the scientists are 
focusing on the actions of the subject of 
education. These activities are divided 
into different areas of education, have 
one-way and do not provide feedback. 
It is shown that the scientists focused on 
targeted reactive actions of the subject 
of education. Showed inconsistencies 
between the programmatic approach to 
the education of children and adolescents 
in sports activities and the realities of the 
educational process that takes place on 
the basis of the solution of educational 
situations. It is noted that the basis of 
understanding the educational process 
it is advisable to put the phenomenon 
of pedagogical situation. Highlighted a 
set of conditions and circumstances that 
are specially created teacher and against 
which there is a brief interaction of the 
teacher and the pupil (group).
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Вступ.1

Дійовою ланкою позашкільної освіти України 
та країн СНД на сьогодні виступає система дитячо-
юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), завданнями 
яких є створення необхідних умов для самореалізації 
вихованців засобами обраного виду спорту, їхнього 
гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття 
навичок здорового способу життя, повноцінного оздо-
ровлення, а також забезпечення змістовного дозвілля. 

Діяльність спортивних педагогів ДЮСШ, спря-
мована на виконання означених завдань, включає три 
взаємопов’язані аспекти: спортивний (розвиток зді-
бностей вихованців в обраному виді спорту, підготов-
ка спортивного резерву для збірних команд України), 
фізкультурний (повноцінне оздоровлення, забезпе-
чення змістовного відпочинку і дозвілля дітей та мо-
лоді, формування навичок здорового способу життя) і 
виховний (сприяння гармонійному вихованню, само-
реалізації вихованців).

Перші два аспекти діяльності ДЮСШ різнобічно 
розроблено науковцями. Зокрема, наукові засади ор-
ганізації тренувального процесу у дитячо-юнацькому 
спорті висвітлено у роботах Л. Волкова, С. Зоріна, 
О. Демінського, Т. Круцевич, В. Платонова та ін. Нау-
ково обґрунтовані положення з організації навчально-
тренувального процесу у ДЮСШ (зокрема, наповне-
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ність груп у різних видах спорту, рекомендований 
обсяг тренувального навантаження, норми тижневого 
режиму навчально-тренувальної роботи, типові річні, 
мезоциклові та мікроциклові плани тренувального 
процесу у ДЮСШ) знайшли належне відображення у 
державних нормативних документах.

Питання формування фізичної культури вихованців 
ДЮСШ висвітлено у наукових роботах С. Авілкіної, 
К. Жукотинського, А. Сватьєва, О. Калюжної, В. Лисяк, 
О. Свириденко, Я. Сивохопа. У роботах названих авторів 
наголос робиться на формування цінностей здорового 
способу життя, гармонійному фізичному розвитку у 
процесі занять юних спортсменів у ДЮСШ. 

У той же час, особливої наукової уваги потребує 
виховний аспект занять у ДЮСШ, адже виховання дітей 
та підлітків засобами спортивної діяльності є набагато 
ширшим ніж елементарний розвиток фізичних якостей, 
оскільки окрім фізичних якостей, спортивна діяльність 
(а також взаємодія із тренерами, як її невід’ємна 
частина) впливає на формування особистісних 
якостей, цінностей, поведінку юних спортсменів, що 
підтверджено результатами чисельних досліджень з 
педагогіки та психології спорту (І. Волков, Є. Гогунов, 
Г. Горбунов, Т.Джамгаров, Є. Ільін, В. Клименко, Б. 
Креті, А. Полозов, А. Пуні, П. Рудик, Н. Худадов та ін.). 

Вирішенню окремих завдань виховної роботи у 
дитячо-юнацьких спортивних школах присвячені 
роботи К. Анварова, К. Байбекова, П. Беспалова, 
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Г. Бобильова, В. Богданової, Л. Богданової, 
М. Віленського, С. Галкіна, Д. Горєва, М. Горбунова, 
Г. Грибан, Ю. Зотова, Н. Коробкіна, Б. Колобова, В. 
Лисяк, Л. Мірошник, С. Пронкіної, А. Паршикова, 
Г. Путятіної, Д. Фабричникова та ін. 

Як показує аналіз наукових праць з проблематики 
виховання дітей та підлітків у ДЮСШ, теоретичне 
знання з організації виховного процесу у дитячо-
юнацьких спортивних школах є неструктурованим 
у наукові форми (теорії, концепції, та підходи), що 
й обумовило спрямування наших наукових зусиль 
на визначення основних підходів до організації 
виховного процесу ДЮСШ. 

Дослідження виконане у рамках науково-дослідної 
роботи «Наукове обґрунтування ефективних форм 
і методів організації діяльності системи дитячо-
юнацьких спортивних шкіл» (номер державної 
реєстрації 0112U005360), а також комплексного 
наукового проекту «Теоретико-методологічні засади 
формування особистісної фізичної культури у дітей і 
молоді» (номер державної реєстрації 0113U001205).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження: систематизувати теоретичні 

концепти з виховання дітей та підлітків у ДЮСШ.
Завдання дослідження: визначити наукові підходи 

до виховання дітей та підлітків у ДЮСШ, дати стислу 
характеристику цим підходам.

Застосовувалися теоретичні методи дослідження: 
синтез, аналіз, узагальнення даних спеціальної літе-
ратури з проблематики виховання дітей та підлітків у 
ДЮСШ; проаналізовано дані більше ніж 50 наукових 
джерел.

Результати дослідження. 
Проведений аналіз наявних наукових джерел ви-

явив, що хоча цілісної системи цільових орієнтирів 
виховання дітей і підлітків у спортивній діяльності на 
сьогодні не розроблено, у вітчизняній [3, 6, 9, 11, 14, 
15] та закордонній [19, 20, 22] спортивно-педагогічній 
літературі найбільш актуальними орієнтирами висту-
пають орієнтири гуманізму, найбільш повно виражені 
в ідеології олімпізму.

На базі результатів аналізу наукових джерел, у на-
шому дослідженні цільовими орієнтирами виховного 
процесу у ДЮСШ визначено: 

термінальні цінності, що виступають ключовими • 
в ідеології олімпізму (цінності-цілі) основою яких 
є фізичне, соціальне та душевне здоров’я (по від-
ношенню спортсмена до себе) та моральні цінності 
(по відношенню до інших людей); 
інструментальні цінності ідеології олімпізму • 
(цінності-засоби), серед яких самореалізація у 
спортивній діяльності, а також Fair play, як ідеал 
поведінки у спортивній діяльності та за її межами;
риси характеру, які відповідають ідеалам олімпізму • 
і мають прояв у реальній поведінці, вчинках, 
емоціях у спортивній діяльності та за її межами, 
серед яких самоорганізованість, самодисципліна, 
вольові якості, а також риси, що мають значення для 
успішності групової взаємодії. 

Виховна робота (організація виховного процесу) 
як діяльність вихователів, спрямована на зміни в осо-
бистості юних спортсменів у напрямку означених ці-
льових орієнтирів, може бути представлена в одній з 
двох форм: по-перше, у формі запланованих виховних 
заходів; по-друге, у формі певної послідовності дій 
у спонтанних або заздалегідь підготовлених педаго-
гічних ситуаціях. У відповідності до сказаного вище, 
різноманіття відношень суб’єктів виховного процесу 
у ДЮСШ може бути зведено до двох моделей: про-
грамної та ситуативної. 

У першій, програмній моделі, виховний процес 
виступає, перш за все, як дії вихователя спрямовані на 
планування та проведення виховних заходів, що при-
звані сформувати у нього суспільно бажані особистіс-
ні новоутворення під впливом зовнішніх обставин. 

В основі другої, ситуативної моделі – сумісна дія 
вихователя і вихованця з подолання суперечностей між 
інтересами суб’єктів виховної системи, вимогами спор-
тивного середовища та суспільства, результатом якої є 
розвиток у вихованця суспільно бажаних терміналь-
них, інструментальних цінностей та рис характеру.

Підхід до виховання дітей та підлітків у ДЮСШ на 
основі першої моделі позначимо як програмний. Під-
хід, на основі другої моделі – як ситуативний.

Плановий підхід до виховання на основі централі-
зованих програм виховної роботи та проведення ви-
ховних заходів є здобутком радянської системи вихо-
вання, зокрема, у ньому відслідковується зв’язок з так 
званою «педагогікою заходів» – системою позаклас-
ної роботи у навчальних закладах, побудованої як на-
бір різноманітних заходів, не обов’язково пов’язаних 
між собою та інтересами і запитами тих, хто навча-
ється (Безрукова В. С. Основы духовной культуры 
(энциклопедический словарь педагога) [Электронный 
ресурс] / В.С. Безрукова. — Режим доступа: http://
didacts.ru). 

Хоча на сьогодні, загальноприйнятою точкою 
зору стало те, що педагогіка заходів у найбільш кон-
центрованому її вигляді, веде до що такий підхід, як 
правило, не забезпечує досягнення запланованих ви-
ховних цілей, означені традиції мають продовжен-
ня і у наші дні, про що свідчать плани виховної ро-
боти ДЮСШ Росії (http://moukaskad.ucoz.ru/publ/
informacija/plan_vospitatelnoj_raboty/2-1-0-15; http://
zverevo.donland.ru/Default.aspx?pageid=96589; http://
happybuh.com/?p=329#more-329), а також визначена 
на нормативному рівні необхідність включення вихов-
них заходів до річного плану роботи ДЮСШ в Україні 
(http://sport-oda.lviv.ua/stor.php?cat=27).

Підхід до виховання дітей та підлітків у ДЮСШ 
на основі побудови виховної роботи через планування 
відповідних заходів, здобув відображення у наукових 
публікаціях, зокрема, роботах К. Анварова [1], С. Гал-
кіна [8], Р. Джабієва [10], Є. Максачук [14], А. Міхєєва 
[15], С. Левадні [12], В. Ринга [17] та ін.

Ключовою ознакою, що дозволяє об'єднати кон-
цепти виховного процесу, висвітлені у роботах озна-
чених авторів у межі єдиного підходу, виступає фікса-
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ція у плані роботи ДЮСШ того чи іншого виховного 
заходу. При цьому, виховний результат цього заходу 
залишається у «зоні невизначеності». Відзначимо та-
кож, що при плановому підході, як правило, виховна 
робота ведеться як би поза рамками тренувального та 
змагального процесу, які є провідними у ДЮСШ. 

У проаналізованих наукових працях, присвячених 
організації виховного процесу у ДЮСШ з позицій про-
грамного підходу, виховання зводиться до проведення 
запланованих заходів, спрямованих здебільшого на ко-
лектив і, лише іноді, на конкретного вихованця. Дії ви-
хователя у рамках цих заходів носять односпрямований 
характер і не передбачають зворотного зв’язку. Заходи, 
як правило, поділені за окремими напрямками вихован-
ня (фізичного, розумового, естетичного та ін.). 

З плановим підходом асоціюється своєрідний 
«кількісний» погляд на оцінку якості виховної робо-
ти, в якому основним її показником виступає кількість 
виховних заходів [10, 14]. 

Прикладами заходів, які відображені у планах ви-
ховної роботи ДЮСШ і які, відповідно, описують 
науковці, можуть бути, зустрічі з видатними спортс-
менами, суботники з благоустрою ДЮСШ, змагання 
пам’яти видатних людей, оформлення стенду досяг-
нень вихованців ДЮСШ та інше. 

Ці заходи, самі по собі, можуть бути корисними 
у плані демонстрації вихованцям ДЮСШ певних 
культурних зразків, утім перечислюючи їхню послі-
довність неможливо представити виховний процес 
як спрямоване, стадійне, цілісне становлення особис-
тості через самовизначення у ході подолання криз, що 
відповідає найбільш сучасним науковим уявленням 
про механізми виховання [5].

Відзначимо, що виховні заходи, описані авторами, 
можуть бути визначеними як довільно, на формаль-
них засадах (Р. Джабієв [10], Є. Максачук [14]), так і 
визначені на основі діагностики особистісних якостей 
учнів ДЮСШ (В. Ринг [17]).

Очевидно, що у першому варіанті не враховуються 
тенденції розвитку особистості вихованця, не беруть-
ся до уваги також і зміни, що відбуваються у його цін-
нісному світосприйнятті під впливом різноманітних 
чинників спортивної та позаспортивної діяльності. 
Як відмічає П. Беспалов, у такому разі вихованець не 
може усвідомити сенсу виховання, оцінити необхід-
ність виховного впливу, тому єдиним способом досяг-
нення поставленої задачі є примус [2]. 

Другий варіант виступає більш адаптивним та 
гнучким і забезпечує зворотний зв'язок вихователя та 
вихованців, проте, теж не може вважатися ідеальним, 
оскільки «звужує» простір для педагогічного впливу, 
прив’язуючи його до заздалегідь визначеного часу та 
місця. 

У контексті характеристики планового підходу до 
виховання представляють інтерес роботи С. Левадні, 
присвячені організації виховного процесу в училищах 
фізичної культури (відмітимо, що у зв’язку близькістю 
параметрів фізичних і розумових навантажень учнів 

училищ фізичної культури та ДЮСШ, а також харак-
теру взаємодії між тренерами та учнями ми вважаємо, 
що положення авторки можуть бути екстрапольовано 
на ДЮСШ).

C. Левадня виходить з того, що планування вихов-
ної роботи є однією з основних складових забезпечен-
ня комплексного підходу до виховання, оскільки саме 
у плануванні комплексність має методичне і організа-
ційне вираження [12].

Звертає на себе увагу те, що описуючи виховний 
процес в училищі фізичної культури як виконання 
заздалегідь складеного плану, що включає перевірку 
документів планування, складених вихователями; ор-
ганізацію і проведення виховних заходів; проведення 
нарад з вихователями; роботу з батьками та ін., автор-
ка показує, що тренери при постановці виховних за-
вдань спираються не на план, а, скоріш, на ситуації, 
що виникають у взаємодії з вихованцями у спільній 
діяльності. При цьому виховна робота тренерів, спря-
мована на вирішення поставлених завдань, включає як 
заплановані, так і не заплановані заходи. Саме остан-
нім заходам тренери і надають перевагу [12].

На нашу думку, C. Левадня у своєму досліджен-
ні виявляє суперечність між програмним підходом до 
виховання дітей та підлітків в умовах спортивної ді-
яльності та реаліями виховного процесу, що відбува-
ється на основі розв’язання виховних ситуацій.

Беручи до уваги означену суперечність, ми вва-
жаємо, що в основу розуміння виховного процесу у 
ДЮСШ доцільно покласти феномен педагогічної си-
туації – сукупності умов та обставин, що спеціально 
створюються педагогом або виникають спонтанно 
в виховному процесі, на фоні яких відбувається ко-
роткочасна взаємодія педагога і вихованця (групи) у 
ході якої виявляються протилежні норми, цінності, 
інтереси, цілі діяльності, засоби досягнення цих ці-
лей [7]. 

У руслі ситуативного підходу до виховання у 
ДЮСШ виступають Б. Беспалов [2], Г. Бобильов [3], 
Д. Горєв [9], М. Віленський [6], І. Журкіна [11], Д. Ка-
занцев [6], Д. Фабрічников [18] та інші автори.

Звести різні концепти виховного процесу у межі 
єдиного ситуативного підходу, дозволяє те, що всі 
вони фіксують суперечності, що мають бути розв’язані 
у процесі виховання, а засіб розв’язання цих супер-
ечностей добирається «по ситуації»: у залежності від 
обставин спортивної та позаспортивної діяльності.

Так, І. Журкіна, відмічає, що у ситуаціях спортив-
ної та позаспортивної діяльності у спілкуванні тре-
нерів і вихованців відбувається постійне вирішення 
протиріч між вимогами до особистості вихованця як 
суб’єкту діяльності (члену спортивної команди, учас-
нику змагань та ін.) і рівнем його підготовленості до 
успішного здійснення цієї діяльності. При цьому, ав-
торка відмічає, що діяльність, до якої включений ви-
хованець, послідовно ускладнюється, що обумовлює 
поступове ускладнення самих ситуацій та загострен-
ня протиріч [11]. 
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гогічних ситуацій, що виникають у процесі сумісної 
діяльності тренерів та учнів ДЮСШІ І. Журкіна на-
зиває: особистий приклад тренера, а також досвід-
чених спортсменів; організацію позатренувальної 
роботи; створення колективу; педагогічну підтримку 
самовиховання спортсменів; залучення їх до складан-
ня планів на черговий етап підготовки; обговорення 
підсумків попередніх етапів підготовки та досягнутих 
успіхів [11].

Найбільш точну концептуалізацію ситуативного 
підходу до виховання дітей та підлітків знаходимо 
у роботі М. Віленського та Д. Казанцева, присвя-
ченій вихованню морально-вольових якостей учнів 
ДЮСШ. 

За ідеєю авторів, провідним чинником виховання 
морально-вольових якостей учнів ДЮСШ, виступає 
системне моделювання в навчально-тренувальних за-
няттях ситуацій, які вимагають від вихованців само-
стійного вибору морально-вольових рішень, вчинків 
та творчої активності, з наступним аналізом і мораль-
ною оцінкою тренером і учнями мотивів і результатів 
дій кожного члена спортивного колективу.

На думку авторів, вирішення виховних ситуацій 
відбувається шляхом подолання основних супер-
ечностей між різними цінностями, мотивами діяль-
ності, а також вольовими проявами взаємодіючих 
суб’єктів. 

М. Віленський та Д. Казанцев у процесі вихован-
ня морально-вольових якостей виділяють декілька 
взаємопов’язаних етапів, що різняться: по-перше, 
типом та рівнем складності педагогічних ситуацій, 
які розглядаються дійовим чинником виховного про-
цесу; по-друге, характером педагогічних засобів, що 
використовуються в ході вирішення тієї чи іншої си-
туації.

На нашу думку, підхід до виховання особистості 
у ДЮСШ, представлений В. Віленськім та Д. Казан-
цевим має безперечні позитивні риси, зокрема, він 
дозволяє представити процесуальний характер вихо-
вання особистості у ДЮСШ у вигляді дискретних дій 
тренера у конкретних ситуаціях, які з одного боку, мо-
жуть бути запланованими, а з іншого – спонтанними. 
При цьому, логічний зв'язок цих ситуацій може бути 
нелінійним, що дає можливість виділення декількох 
виховних «ліній». 

Ряд дослідників виховний процес у спортивній 
діяльності розглядають у контексті конструктивного 
подолання конфліктних ситуацій (Л. Богданова [4], 
Л. Любушкіна [13] та ін.). 

На нашу погляд, автори цих праць виступають у 
руслі ситуативного підходу до виховання, адже кон-
структивний конфлікт виступає одним з варіантів роз-
витку педагогічної ситуації. Ми виходимо з того, що у 

ході конструктивного конфлікту, який лежить у самій 
основі спортивної діяльності, актуалізуються мораль-
ні та вольові якості вихованців, що створює сприятли-
ві умови для формування у них цінностей олімпізму і 
відповідних особистісних якостей [13, с. 6]. 

Узагальнюючі результати аналізу наукових праць, 
у яких організація виховного процесу ДЮСШ роз-
глядається у контексті ситуативного підходу, конста-
туємо, що зміст виховної роботи у них зводиться до 
адекватного реагування тренера у тій чи іншій педаго-
гічній ситуації, що виникає у сумісній діяльності (яка 
з точки зору спортсмена є спортивною, а з точки зору 
тренера – спортивно-професійною). 

Ситуативний підхід не виключає планування та 
проведення виховних заходів, проте вони мають бути 
розглянуті як сплановані педагогічні ситуації, а також 
створювати передумови для інтеріоризації цінностей 
олімпізму, формування і розвитку відповідних рис ха-
рактеру вихованців у ході подолання суперечностей 
між позиціями суб’єктів виховної системи. 

Висновки.
Таким чином, систематизація теоретичних концеп-

тів з виховання дітей та підлітків у ДЮСШ дозволила 
виділити наступні підходи до організації виховного 
процесу:

плановий підхід, що характеризується конкретними • 
діями вихователя у запланованих заходах, спрямо-
ваних здебільшого на колектив і, лише іноді, на кон-
кретного вихованця. Ці дії носять односпрямований 
характер, що не передбачає зворотного зв’язку. За-
ходи, як правило, поділені за окремими напрямками 
виховання (фізичного, розумового, естетичного та 
ін.);
ситуативний підхід, що характеризується адекват-• 
ним реагуванням тренера у тій чи іншій педагогіч-
ній ситуації, що виникає у сумісній діяльності. Ця 
ситуація, як правило вимагає від тренера прояву 
ціннісного відношення до вихованця, до колективу, 
до спортивної діяльності, а також до певних елемен-
тів зовнішнього середовища. 

Хоча плановий та ситуативний підходи до органі-
зації виховного процесу у ДЮСШ значно розрізня-
ються засадами вибору виховних дій (упередження 
– при плановому підході та реактивність – при ситуа-
тивному підході), у практиці, як правило, вони не зу-
стрічаються в ідеальному вираженні, а «взаємопрони-
кають», доповнюючи один одного.

Перспективними напрямками досліджень вважає-
мо систематизацію педагогічних ситуацій, що виника-
ють у процесі спортивної та позаспортивної діяльнос-
ті у ДЮСШ. Доцільним також є визначення виховних 
засобів, спрямованих на розв’язання педагогічних си-
туацій, що виникають у спортивній діяльності. 
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