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Анотації:
Визначено роль колективних спор-
тивних ігор у розвитку комунікатив-
них здібностей підлітків-девіантів. 
Досліджено особливості викорис-
тання колективних спортивних ігор 
у позаурочній виховній роботі. На-
дано характеристику колективних 
спортивних ігор, які були викорис-
тані в педагогічному експерименті. 
В експерименті брали участь 360 
підлітків. Для проведення експери-
менту сформовано 1 контрольну 
та 5 експериментальних груп  по 6 
підгруп кожна, у залежності від типу 
девіантної поведінки. В експеримен-
тальних групах використовувалися 
три комбінації педагогічних умов. 
Встановлено, що використання 
трьох педагогічних умов дозволило 
підвищити рівень розвитку комуніка-
тивних здібностей на 50 %. При ви-
користанні двох педагогічних умов 
покращення рівня комунікативних 
здібностей зростає на 26,67 % та 
33,33 %.

Чарченко П. С. Роль коллективных спор-
тивных игр в развитии коммуникативных 
способностей подростков-девиантов. 
Определена роль коллективных спортивных 
игр в развитии коммуникативных способно-
стей подростков девиантов. Исследованы 
особенности использования коллективных 
спортивных игр во внеурочной воспитатель-
ной работе. Охарактеризованы коллектив-
ные спортивные игры, которые были ис-
пользованы в педагогическом эксперименте. 
В эксперименте принимали участие 360 
подростков. Для проведения эксперимента 
сформировано 1 контрольную и 5 экспери-
ментальных групп по 6 подгрупп каждая, в 
зависимости от типа девиантного поведе-
ния. В экспериментальных группах исполь-
зовались три комбинации педагогических ус-
ловий. Установлено, что использование трех 
педагогических условий позволило повысить 
уровень развития коммуникативных способ-
ностей на 50%. При использовании двух 
педагогических условий улучшение уровня 
коммуникативных способностей возрастает 
на 26,67% и 33,33%.

Charchenko P.S. The role of 
collective sports in the development 
of communication skills of 
adolescent deviants. The role of the 
collective sports in the development of 
communicative abilities of teenagers 
deviants. The features of the use of 
collective sports in extracurricular 
educational work. Characterized 
by collective sports games, which 
have been used in the pedagogical 
experiment. In the experiment 
involved 360 adolescents. For the 
control experiment 1 is formed, and 5 
experimental groups of 6 subgroups 
each, depending on the type of 
deviant behavior. In the experimental 
groups used a combination of three 
pedagogical conditions. It is established 
that the use of three pedagogical 
conditions allowed to raise the level 
of development of communication 
skills by 50%. If you have two 
pedagogical conditions improved level 
of communication skills is increased by 
26.67% and 33.33%.
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Вступ. 1

Реформування та розвиток сучасної освіти в Укра-
їні передбачає підвищення вимог до виховної роботи 
щодо підготовки комунікабельної особистості, со-
ціально адаптованої до складних життєвих ситуацій. 
Погоджуючись із важливістю планування позауроч-
ної виховної роботи, що є однією з основних складо-
вих забезпечення комплексного підходу до виховання, 
оскільки саме у плануванні комплексність має мето-
дичне і організаційне вираження [4], зазначимо, що 
результативність позаурочної виховної роботи як важ-
ливої складової її комплексного представлення, перш 
за все, пов’язана з ефективністю досягнення кінцево-
го результату, відповідністю між метою та отриманим 
результатом. Розглядаючи позаурочну виховну робо-
ту, підкреслимо, що в роботі з підлітками-девіантами, 
для яких характерне невміння адаптуватися до ситу-
ації та вимог соціуму, адекватно дібрані педагогічні 
умови можуть стати каталізатором розвитку їхніх ко-
мунікативних здібностей, створити можливості для 
цілеспрямованого і контрольованого вдосконалення 
рівня таких здібностей шляхом надання інформації з 
забезпеченням подальшого переходу на інтраперсо-
нальний рівень, на якому підліток здатний буде само-
стійно моделювати комунікативні ситуації. 

Дослідження наукових праць вітчизняних і зару-
біжних учених [9-15], нормативно-правової докумен-
тації, що регламентує виховну роботу в Україні, дозво-
ляють зробити висновок, що основними напрямами 
позаурочної виховної роботи щодо підлітків-девіантів 
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є превентивне, моральне виховання та формування 
здорового способу життя, які стосується лише таких 
видів девіацій, як алкоголізм, наркоманія та деяких ін-
ших, але не завжди є ефективними за наявності інших 
видів девіацій. Проведений аналіз засвідчив, що поза 
увагою залишаються проблема розвитку соціально 
активної особистості підлітка-девіанта, розв’язання 
якої потребує створення таких педагогічних умов: мо-
делювання комунікативної діяльності в послідовній 
зміні форм соціальної взаємодії; реалізація виховних 
завдань через колективну діяльність з орієнтацією 
на особливості та потреби підлітків-девіантів; ство-
рення комунікативно-сприятливого середовища для 
розкриття потенціалу та розвитку комунікативних 
здібностей підлітків із залученням активних методів 
і форм позаурочного виховання, які було обґрунтова-
но в попередніх авторських дослідженнях, та подаль-
ше їх експериментальне підтвердження. Ураховуючи 
особливості позаурочної виховної роботи з підлітка-
ми-девіантами, відзначимо важливість використання 
ігрових методів серед широкого спектру видів позау-
рочної виховної діяльності для підвищення рівня роз-
витку комунікативних здібностей підлітків-девіантів, 
серед яких важливе місце займають колективні спор-
тивні ігри, що сприяють реалізації творчої активності 
підлітків-девіантів та є каталізатором їхнього само-
визначення, саморозвитку і самореалізації.

Робота виконується відповідно до комплексної 
теми кафедри соціальної і корекційної педагогіки 
Полтавського національного педагогічного універ-
ситету імені В.Г. Короленка „Методолого-теоретичні 
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основи та організаційно-методичні механізми модер-
нізації вищої освіти Полтавщини” (реєстраційний 
№ 0111 U 000702).

Мета, завдання роботи, матеріали і методи. 
Мета дослідження полягає в теоретичному об-

ґрунтуванні та експериментальній перевірці особли-
востей і переваг використання колективних спортив-
них ігор для розвитку комунікативних здібностей 
підлітків-девіантів. 

Результати дослідження. 
А.І. Скачек зазначає, що ігрова діяльність обумов-

лена самою природою людини. Головною особливістю 
ігрової діяльності є можливість розвитку і вдоскона-
лення людини, також створення умов для спілкування 
та взаємодії однолітків [5]. Взаємодія під час ігрової ді-
яльності проявляється не лише в підвищенні рівня іні-
ціативності і винахідливості, але і, що важливо, уміння 
узгоджувати свої дії з діями партнера по грі, та в ре-
зультаті колективного спілкування приводить до розви-
тку комунікативних здібностей. На думку українського 
педагога М.Г. Стельмаховича, «розумно організована 
гра є дієвим методом формування таких рис особис-
тості, як дисциплінованість, кмітливість, сміливість, 
витривалість, винахідливість спритність, рішучість, 
наполегливість, організованість, стриманість. Крім 
того, вона вчить нашу молодь напружувати зусилля, 
керувати собою, бути точним, додержуватись правил 
поведінки, діяти в колективі» [7]. 

Одним із різновидів ігрового методу є колективні 
спортивні ігри, які не тільки викликають у підлітків 
інтерес до спорту, надихають і спонукають їх до ак-
тивної взаємодії у грі, але і підвищують настрій, но-
сять змагальний характер, містять колективну ідею 
і спонукають до найбільшої віддачі сил. У зв’язку з 
цим Ж.Л. Козіна та Ю.М. Поярков зазначають, що у 
ході колективних спортивних ігор розвивається різно-
бічне мислення, координація рухів, здатність орієн-
туватися в постійно змінюваних умовах, значно роз-
ширюються рухові можливості. Оволодіння знаннями 
і навичками спортивних ігор відкриває для кожного 
підлітка можливість самостійно використовувати їх у 
своєму відпочинку, що допомагає зробити дозвілля не 
тільки цікавим, але й корисним, а в результаті – спри-
яє зростанню продуктивності праці [6]. 

Підтвердженням цього є також думка А.А. Ісає-
ва [2], який наголошує на важливості використання 
колективних спортивних ігор у виховній роботі як 
провідного елементу цілісної виховної системи, за до-
помогою якого мають вирішуватися важливі виховні 
завдання.

Зазначимо, що використання саме колективних 
спортивних ігор в організації позаурочної виховної 
роботи з підлітками-девіантами характеризуються 
такими особливостями [1]: 1) «сюжетна» організація; 
2) різноманіття засобів досягнення мети, як правило, 
комплексний характер діяльності; 3) широка самоді-
яльність дій, високі вимоги до ініціативи, кмітливості, 
спритності; 4) моделювання напружених міжособис-
тісних та групових стосунків, підвищена емоційність; 

5) імовірне програмування дій та обмежені можливос-
ті точного дозування. 

Ураховуючи вище зазначене, спробуємо визначити 
особливості колективних спортивних ігор у розвитку 
комунікативних здібностей підлітків-девіантів у поза-
урочній виховній роботі.

Виховний аспект. Спортивні колективні ігри роз-
вивають фантазію, вимагають рішучості і викликають 
необхідність мислити, дозволяють, на думку А.А. Іс-
аєва, підвищити командну згуртованість і «командний 
дух» [5]. Виникають колективні інтереси, досягається 
свідоме і дисципліноване підпорядкування інтересам 
колективу. Колективна діяльність у спортивних іграх 
розвиває такі якості, як ініціативність, командна вза-
ємодія, почуття відповідальності, уміння володіти со-
бою, повагау, чесність, швидкість прийняття рішень 
та передачі інформації, а чіткі, прості та зрозумілі пра-
вила спортивної гри не дають вийти процесу ігрової 
взаємодії за межі виховного завдання чи нашкодити 
учасникам. Позитивну роль спортивних колективних 
ігор, які відбуваються за певними правилами, ми вба-
чаємо ще й у тому, що вони потребують оволодіння 
підлітками-девіантами когнітивними навичками: зна-
ти правила гри, ураховувати наслідки тих чи інших 
дій, уміти вигравати і програвати. Заняття спортом 
через свій специфічний характер створюють для під-
літків-девіантів конкретні умови для соціальної адап-
тації та інтеграції, формують певний тип поведінки 
[8]. Суттєвим аргументом на користь застосування 
колективних спортивних ігор у позаурочній виховній 
роботі з підлітками-девіантами є здобуття ними до-
свіду тактичного і стратегічного планування ситуації, 
розвиток уміння приймати рішення [9, c. 230]. Окрім 
того, у ході проведеного П. Хесті експерименту був 
виявлений взаємозв’язок між участю в колективних 
спортивних іграх підлітків-девіантів і підвищенням 
результативності в навчанні, особливо в дівчат [10].

Завдяки тому, що більшість колективних спортив-
них ігор вивчаються відносно легко, а їх правила до-
сить прості, підлітки-девіанти швидко приходять до 
почуття успіху, що позитивно позначається на впевне-
ності в собі і разом із цим на формуванні особистості.

Загальнооздоровчий аспект. Нами доведено, 
що колективні спортивні ігри позитивно впливають 
на здоров’я підлітків-девіантів, сприяють формуван-
ню тіла, стабілізують діяльність внутрішніх органів 
і поліпшують самопочуття. Ігри на свіжому повітрі 
позитивно впливають на органи дихання і судинну 
систему. Завдяки постійній зміні напруги і розсла-
блення колективні спортивні ігри набувають харак-
тер активного відпочинку. Вони сприяють розвитку 
спритності і винахідливості, прискорюють реакцію і 
вдосконалюють координацію, а також комбінаційну 
моторику (здатність до узгоджених рухів). Згинання, 
розгинання, обертання, повороти, стрибки, метання, 
поштовхи позитивно впливають на розвиток м’язів і 
поставу тіла.

Моральний аспект. Ігровий метод в основному 
використовується при формуванні навичок і комплек-
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сному вдосконаленні рухової дії, що найбільше до-
зволяє розвивати такі якості та здібності, як ініціатив-
ність, самостійність, кмітливість, відповідальність, 
уміння взаємодіяти в команді. При використанні цьо-
го методу досвідченим педагогом він перетворюється 
на дієвий засіб виховання підлітка-девіанта, його волі, 
дисципліни, організованості. 

Соціальний аспект. Сучасний дослідник Ю.В. 
Косенко до переваг спортивних ігор та ігор узагалі 
відносить їхню роль у засвоєнні соціальних норм, 
соціального статусу: «Гра є чудовим засобом прище-
плення практично всіх якостей характеру, які ми ціну-
ємо в людей, але які часто намагаємося прищеплювати 
вербальними …  методами або простим привчанням, 
навчанням чи вправлянням. Граючись, дитина вчить-
ся жити. Під час гри вона досить легко опановує, ро-
зуміє суть і запам’ятовує її основні правила. Більше 
того, під час гри залежно від її ходу дитина мусить 
оцінювати ситуацію і самостійно ухвалювати рішен-
ня; пізнає потребу співробітництва, привчається пова-
жати права іншого учасника гри, навчається стриму-
вати себе і свої негативні емоції; натомість виробляти 
доброзичливість і щирість» [3, c. 70−71].

Ураховуючи вищезазначені аспекти, до педаго-
гічних умов, що сприяють розвитку комунікативних 
здібностей підлітків-девіантів, нами було включено 
таку умову, як реалізація виховних завдань через ко-
лективну діяльність з орієнтацією на особливості та 
потреби підлітків-девіантів, що експериментально 
реалізовувалася в позаурочній виховній роботі з під-
літками-девіантами через систематичне їх залучення 
до колективних і спортивних ігор. Саме цей вид ко-
лективної діяльності спирається на особливо гострі 
для них у цьому віці потреби: потреба у змаганні та 
грі; потреба у визнанні власної значущості та повазі; 
потреба в результативності зусилля; потреба в спілку-
ванні. У зв’язку з цим, для проведення експерименту 
визначено такі види колективних спортивних ігор, що 
сприяють задоволенню цих потреб і активізують роз-
виток комунікативних здібностей підлітків-девіантів 
(див. табл. 1). Визначено, що оптимальна кількість 
учасників знаходиться в межах 10±2 гравці, окрім на-
стільного тенісу, де 10 гравців можуть грати 2 на 2 по 
колу в черговому порядку.

Як видно з таблиці, організація реалізації вихов-
них завдань через колективну діяльність з орієнта-
цією на особливості і потреби підлітків-девіантів у 
позаурочній виховній діяльності через систематичне 
проведення спортивних колективних ігор не потребує 
значних матеріальних затрат і може бути організована 
в будь-якій середній школі на базі шкільного спортив-
ного залу.

Для експериментальної перевірки впливу педаго-
гічних умов на розвиток комунікативних здібностей 
підлітків-девіантів із загальної кількості респондентів 
були сформовані 1 контрольна та 5 експерименталь-
них груп, які включали в себе по 6 підгруп у залеж-
ності від типу девіантної поведінки по 10 підлітків 
кожна:

підгрупа № 1 – подолання порушених норм і пра-
вил (прояви нонконформізму, заперечення загально-
прийнятих групових норм і цінностей, зразків по-
ведінки та протиставляння їм власних, тенденція 
«порушувати спокій», шукати труднощі, які можна 
було б подолати);

підгрупа № 2 – адиктивна поведінка (втеча від ре-
альності за допомогою зміни свого психічного стану, 
ілюзорно-компенсаторний спосіб розв’язання особис-
тісних проблем);

підгрупа № 3 – аутоагресивна поведінка (низька 
цінність власного життя, схильність до ризику, потре-
ба в гострих відчуттях, схильність до реалізації комп-
лексів провини в поведінкових реакціях);

підгрупа № 4 – агресивна поведінка (агресивна 
спрямованість особистості у взаємовідносинах з ін-
шими людьми, схильність розв’язувати проблеми за 
допомогою насильства, тенденція використовувати 
приниження партнера зі спілкування як засіб стабілі-
зації самооцінки);

підгрупа № 5 – нездатність контролювати прояви 
емоційних реакцій (слабкість вольового контролю 
емоційної сфери, небажання або нездатність контро-
лювати поведінкові прояви емоційних реакцій, схиль-
ність реалізовувати негативні емоції безпосередньо в 
поведінці, без затримки, відсутність вольового контр-
олю своїх потреб і чуттєвих потягів);

підгрупа № 6 – делінквентна поведінка (висо-
ка готовність до протиправної поведінки, низький 
рівень соціального контролю, систематичні делікти 
(лихослів’я, порушення дисципліни в школі, бешкету-
вання, бійки) та злочинні дії (дрібні крадіжки, хулі-
ганство, здирництво).

В експериментальних групах використовувалися 
різні комбінації таких педагогічних умов: 1) моделю-
вання комунікативної діяльності в послідовній зміні 
форм комунікативної взаємодії; 2) реалізація вихов-
них завдань через колективну діяльність з  орієнтаці-
єю на індивідуальні особливості та потреби підлітків-
девіантів; 3) створення комунікативно сприятливого 
середовища для розкриття потенціалу та розвитку 
комунікативних здібностей підлітків-девіантів із за-
лученням активних методів і форм позаурочної ви-
ховної роботи.

У ході експерименту було отримані такі результа-
ти: у контрольній групі, спеціально не створювалася 
жодна педагогічна умова, спостерігалося незначне 
погіршення рівня розвитку комунікативних здібнос-
тей (на 1,67 %); у експериментальній групі (ЕГ) ЕГ1, 
де створювалася тільки третя педагогічна умова, мало 
місце покращення рівня розвитку комунікативних 
здібностей  (на 8,33 %); у групі ЕГ2, де поєднувалися 
перша і друга педагогічні умови, відбулося значне по-
кращення рівня розвитку комунікативних здібностей  
(на 33,33 %); у групі ЕГ3, де використовувалися перша 
і третя педагогічні умови, відбулося помітне покра-
щення рівня розвитку комунікативних здібностей  (на 
18,33 %); у групі ЕГ4, де забезпечувалися друга і третя 
педагогічні умови, помітно зріс рівень розвитку кому-
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нікативних здібностей  (на 26,67 %); у групі ЕГ5, де 
використовувалася вся сукупність педагогічних умов, 
відбулося значне покращення рівня розвитку комуні-
кативних здібностей  (на 50 %).

Висновки. 
Як видно з вищенаведених даних, у експеримен-

тальних групах, де забезпечувалася друга педагогіч-
на умова (ЕГ2, ЕГ4 та ЕГ5), яка реалізовувалася через 
систематичне проведення спортивних колективних 
ігор, відбулося значне, у порівнянні з іншими екс-
периментальними групами, де вищеназвана педаго-
гічна умова не використовувалася, підвищення рівня 
комунікативних здібностей. Зокрема, за результатами 
проведеного експерименту можна зробити такі висно-
вки: 1) поєднання другої і третьої педагогічної умови 

у групі ЕГ4 робить педагогічний вплив у порівнянні з 
групою ЕГ1, де створювалася тільки третя педагогічна 
умова, ефективнішим на 19 %; 2) поєднання першої 
і другої педагогічних умов у групі ЕГ2 у порівнянні 
з групою ЕГ3, де реалізовувалися перша і третя пе-
дагогічні умови, ефективніше на 15 %; 3) поєднання 
другої і третьої педагогічних умов у групі ЕГ4 у порів-
нянні з групою ЕГ3, де забезпечувалися перша і третя 
педагогічні умови, ефективніше на 9 %; 4) додаван-
ня другої педагогічної умови до комбінації з першої і 
третьої педагогічних умов у групі ЕГ5 у порівнянні з 
групою ЕГ3, де реалізовувалися тільки перша і третя 
педагогічні умови, робить педагогічний вплив ефек-
тивнішим на 32 %.

Таблиця 1
Характеристика видів колективних спортивних ігор, що були використані в позаурочній виховній роботі для 

розвитку комунікативних здібностей підлітків-девіантів 

Назва Кількість 
учасників Тривалість гри Розмір поля  

(Довжина х Ширина)
Міні-футбол 2 команди

по 5 гравців 2 тайми по 20 хвилин 40х20м

Баскетбол 2 команди
по 5 гравців 4 періоди по 10 хвилин 28х15м

Волейбол 2 команди
по 6 гравців

Обмежень за часом немає, гра до 25ти очок в 
партії, виграш – мін. 3 з 5 партій 18х9м

Гандбол 2 команди
по 7 гравців 2 тайми по 20 хвилин 40х20м

Настільний 
теніс

(парна гра)
2 команди
по 2 гравці

Обмежень за часом немає, гра до 11ти очок в 
партії, виграш – мін. 3 з 5 партій Стіл 2,74х1,53м
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