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УКРАЇНСЬКА СВЯТКОВА КУЛЬТУРА  
ЯК ВЕКТОР СУЧАСНОГО ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ

Анотація. Для побудови цілісного зв’язку в українській святковій культурі необхідно гармонійно по-
єднувати та згуртовувати сучасних школярів у мистецьких традиціях та обрядових святах, надаючи їм 
особливої позитивно-емоційної атмосфери та народної мудрості. У статті досліджено проблему розвитку 
сучасного дозвілля дітей з використанням надбань української святкової культури. Охарактеризовано 
функціональність поняття «дозвілля» у контексті культурологічного та педагогічного аспектах. Проаналі-
зовано наукові позиції щодо перспектив розвитку сучасного дозвілля школярів у межах шкільної та поза-
шкільної освіти. Встановлено, що сучасне дозвілля школярів активно використовує українські свята у сис-
темі виховної роботи. Визначено вектори взаємодії культурологічної і педагогічної науки в удосконаленні 
підходів щодо організації сучасного дозвілля школярів з використанням української святкової культури.
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UKRAINIAN FESTIVAL CULTURE AS A VECTOR OF MODERN LEISURE FOR PUPILS
Summary. In order to build a cohesive connection in the Ukrainian holiday culture, it is necessary to unite 
harmoniously modern schoolchildren in artistic traditions and ceremonial holidays, giving them a special pos-
itive emotional atmosphere and folk wisdom. The article explores the problem of modern leisure development 
of children with the use of the assets of the Ukrainian holiday culture, which is quite relevant in our time. The 
cooperation of cultural institutions with secondary schools, indeed, realizes the leisure activities of pupils and 
creates an attractive environment for the development of various forms of activities. Such a tandem is really ac-
tual for modern students of the New Ukrainian School, and therefore the consideration of Ukrainian festive cul-
ture in the context of a particular problem is considered one of the current scientific dirrections. The concept of 
“leisure” is characterized in the context of cultural and pedagogical aspects, where the main emphasis is placed 
on the effective use of the free time for the personal and creative development. The historical aspects of the use 
of leisure activities in the children upbringing have been investigated and the personal-oriented approach in the 
innovative system of the educational process has been determined. The scientific positions on the perspectives 
of development of modern leisure of schoolchildren within the limits of school and out-of-school education are 
analyzed. The influence of the ethnic mosaic of the Ukrainian modern festive culture on a wide range of the 
population has been determined, which gives us a corresponding identity in the modern Ukrainian society. It 
is established that in the modern leisure of schoolchildren Ukrainian holidays are used like the main segment 
in the system of educational work and this enriches their spiritual world and forms a positive image that pro-
motes the development of successful cultural and educated personality, shapes national character and outlook. 
The vectors of the interaction of the cultural and pedagogical science are determined in the improvement of 
approaches to the modern leisure organization of schoolchildren with the use of the Ukrainian festive culture.
Keywords: leisure, cultural and leisure activities, pupils, Ukrainian holidays.

Постановка проблеми. У сучасному світі 
все частіше активно пропагуються гума-

ністичні орієнтири виховання молодого поко-
ління. Людство усвідомлює, що вільний вибір, 
свобода та волевиявлення стають основними по-
няттями толерантного співіснування. У контек-
сті таких позицій актуальності набуває і пробле-
ма організації дозвілля, у межах якого можуть 
закладатися основи такого існування. Слід звер-
нути увагу на той факт, що в контексті сучасних 
вітчизняних культурологічних, педагогічних до-
сліджень проблема виховання молодого поколін-
ня є досить актуальною. Така ситуація зумовлена 
активною роботою державних, громадських уста-
нов щодо актуалізації проблеми національного 
виховання, усталеності національної ідентич-
ності українців, формування відповідної громад-
ської позиції та патріотизму. Заклади культури 
спільно із закладами загальної середньої освіти 
реалізують різноманітні програми щодо реалі-
зації зазначеної роботи. Відповідно в науковому 
середовищі з’являються роботи, що теоретично 

та практично розкривають різні аспекти орга-
нізації дозвіллєвої діяльності школярів. Не ви-
нятком стали й українські свята, які зараз ак-
тивно використовуються в контексті організації 
дозвіллєвої діяльності школярів. Проаналізуємо 
науковий доробок, аби сформувати відповідне 
уявлення про перспективні вектори визначеної 
нами теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Враховуючи значущість теми організації дозвіл-
ля серед школярів, вітчизняна наукова спільно-
та не залишила поза увагою вказаний напрям 
досліджень. Теоретичні основи виховання осо-
бистості обґрунтовано в роботах Л. Артемової, 
І. Беха, А. Богуш, І. Зязюна, В. Ягупова та ін. 
Проблему організації дозвілля досліджували  
Ю. Бардашевська, І. Бойчев, Н. Брижак, О. Гон-
чарук, Т. Ковальчук, Г. Лещук, Н. Максимовська, 
Б. Набока, Г. Олійник, С. Пащенко, С. Рабійчук, 
Н. Флегонтова, Т. Чернівець та ін.

Здебільшого зазначені автори розробляли те-
оретичні аспекти відповідно до визначених про-
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блем дослідження. Проте вектори розвитку су-
часного дозвілля школярів на основі української 
святкової культури залишаються до цього часу 
мало досліджені.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Досліджуючи проблему 
організації сучасного дозвілля школярів у кон-
тексті визначення наукових векторів, вважаємо 
за доцільне звернути увагу на дієвість у вирі-
шенні цього питання української святкової куль-
тури. Саме цей аспект є особливо актуальним 
для сучасних учнів Нової української школи, 
у якій виховання громадянина, патріота є одним 
із пріоритетних завдань. А відтак, розгляд укра-
їнської святкової культури в контексті визначе-
ної проблеми вважаємо одним із актуальних на-
укових напрямів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є роз-
глянути українську святкову культуру як одних із 
векторів організації сучасного дозвілля школярів 
та визначити перспективи його реалізації.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж 
розпочати аналізувати науковий доробок щодо 
розробленості теми сучасного дозвілля школярів 
та використання в зазначеному процесі україн-
ської святкової культури, встановимо сутність 
такого поняття як «дозвілля». Так, у довіднико-
вому виданні «Енциклопедія освіти» зазначений 
термін тлумачиться як «…вільний від роботи 
і навчання час, що залишається після вирішен-
ня різного роду обов’язків і необхідних справ. 
Структура дозвілля включає: спілкування; спор-
тивно-оздоровчу діяльність; ігри і відпочинок 
на природі; розважальну діяльність пасивно-ре-
продуктивного характеру (прогулянки, перегляд 
телепередач, слухання музики, відвідування 
бібліотек тощо); інтелектуально-пізнавальну ді-
яльність активного характеру (читання, заняття 
в гуртках, відвідування факультативів тощо); 
аматорську діяльність прикладного характеру 
(шиття, в’язання, фотосправа тощо); суспільно-
активну діяльність (діяльність у межах суспіль-
них рухів, об’єднань, організацій, благодійну 
діяльність); художню, технічну, природничо-на-
укову та інші види творчості тощо» [7, с. 223].

У термінологічному словнику «Культурологія» 
за редакцією П. Гречанівської термін «дозвілля» 
тлумачиться як «…вільний час; стан реального 
буття людини, в якому вона прагне вийти за межі 
своєї біологічної й соціальної детермінантності, 
завдяки вільному визначенню шляхів і засобів 
реалізації власного проекту» [12, с. 54].

Нашу увагу також привернуло тлумачення 
терміна «дозвілля», запропоноване С. Гонча-
ченком та наведене в «Українському педагогіч-
ному словнику», а саме: «Дозвілля – вільний від 
обов’язкової діяльності час. Використовуючи го-
дини дозвілля для ігор, читання, праці, занять 
спортом, мистецтвом, технікою, дитина розвива-
ється морально, розумово й фізично» [5, с. 100].

Заслуговує також на увагу наукова позиція 
С. Пащенко щодо сутності поняття «дозвілля». 
Авторка акцентує увагу на тому, що «…дозвіл-
ля – це діяльність молоді у вільний час, обрана 
за власними інтересами і нахилами, в якій вона 
може проявити себе як особистість; культура 
вільного часу – феномен загальної культури, 
який характеризується найбільш ефективним 

використанням людиною вільного часу для свого 
особистісного й творчого розвитку» [11, с. 8].

Деталізованим є сутнісне наповнення дозвіл-
ля, що запропоновувала Н. Флегонтова, а саме: 
«…дозвілля – це і час розвитку особистості. До 
нього можна віднести: 1) індивідуальне спожи-
вання культури (читання книг, журналів, газет, 
прослуховування радіо, перегляд телепередач 
тощо); 2) публічно-видовищне споживання куль-
тури (відвідування театрів, кіно, концертів, му-
зеїв, спортивних видовищ та ін.); 3) спілкування 
(із членами сім’ї, родичами, сусідами, друзями 
тощо); 4) фізичні заняття (ранкова та вечірня 
гімнастика, водні процедури тощо); 5) розваги 
та ігри, які сприяють зняттю розумового й фізич-
ного напруження, створенню доброго настрою; 
6) пасивний відпочинок (прогулянки без певної 
мети, спокій, зміна напруженості врівноваже-
ністю та ін.); 7) заняття, які можна вважати яви-
щами антикультури (зловживання алкоголем, 
хуліганство, злочинність, наркоманія, азартні 
ігри, безцільне «вбивання» часу – як розбещений 
спосіб відпочинку)» [13, с. 12].

Так, досліджуючи теоретичні й методич-
ні засади соціально-педагогічної діяльнос-
ті зі студентською молоддю у сфері дозвілля, 
Н. Максимовська тлумачить термін «дозвілля» 
як «…історичне та соціально-культурне яви-
ще, яке ґрунтується на задоволенні дозвіллє-
вих потреб у відповідній діяльності соціальних 
суб’єктів у вільний час у спеціально створено-
му просторово-інституціональному середовищі» 
[10, с. 67]. Продовжуючи дослідження історії роз-
витку та становлення дозвіллєвої сфери, авторка 
характеризує зазначений процес і в Україні, а 
саме: «…основні етапи розвитку сфери дозвілля 
в Україні, які відображали загальний соціаль-
но-культурний контекст динаміки національної 
культури, сприяли усталенню специфіки до-
звіллєвої діяльності різних соціальних суб’єктів. 
Провідними позиціями, на яких основуються по-
дальші узагальнення, є такі. По-перше, оскіль-
ки в цивілізаційному поступі людства Україна 
не була провідною країною, упродовж тривалого 
часу її територія перебувала під владою різних 
держав, то у своєму розвитку об’єктивно не мала 
змоги відтворювати всю повноту загального іс-
торичного процесу, що зумовлювало специфіку 
його розбудови, і сфера дозвілля тільки частково 
може відображати загальні періоди становлен-
ня. По-друге, соціальність українців в історичній 
ретроспективі трансформувалася залежно від 
збереження основ національної ідеї, мовно-куль-
турних традицій, релігійної ідентифікації, со-
ціальної єдності, чим зумовлені загальний соці-
ально-культурний розвиток, становлення сфери 
дозвілля» [10, с. 49].

Цікавою є позиція Н. Брижак щодо історич-
них аспектів використання дозвіллєвої діяль-
ності у вихованні дітей шкільного віку, а саме:  
«…ще на початку 90-х років ХХ ст. в Україні сис-
тема навчально-виховного процесу стала будува-
тися на основі інноваційних засад особистісно-
орієнтованого підходу. Основний акцент під час 
організації дозвілля школярів було зроблено на 
використання спадщини українського народу, 
використанні українських традиції та звичаїв. 
До уваги також були взяті принципи полікуль-
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турного виховання та кращі світові традиції з ор-
ганізації дозвілля» [4, с. 14].

Аналізуючи підготовку майбутнього вчителя 
до організації культурно-дозвіллєвої діяльності, 
І. Бойчев також акцентує увагу на певних істо-
ричних аспектах розвитку дозвіллєвої діяльнос-
ті, а саме: «…проблема дозвілля й організації 
культурно-дозвіллєвої діяльності, не зважаючи 
на наявні доробки вчених, до сьогодні залиша-
ється однією з найменш розроблених. Причо-
му, ні надмірна політизація дозвілля у 20-40-ві 
роки, ні його американізація у 80-90-ті роки ми-
нулого століття не відповідають сучасним вимо-
гам, оскільки наявні потреби життя українсько-
го суспільства третього тисячоліття вимагають 
упровадження нових дозвіллєвих технологій, ди-
ференційованого змісту та поліваріантних спосо-
бів організації культурно-дозвіллєвої діяльності 
підростаючого покоління» [3, с. 8].

Обґрунтовуючи проблему підготовки майбут-
ніх учителів до організації дозвіллєвої діяль-
ності старшокласників, Ю. Бардашевська наго-
лошує на тому факті, що «Проблема організації 
дозвіллєвої діяльності школярів особливо за-
гострюється в зв’язку з тими негативними про-
цесами, що відбуваються в останнє десятиріччя 
в Україні. Проте найгіршим явищем у суспіль-
стві є втрата духовності, моральних цінностей. 
Цьому сприяє руйнація культурної інфраструк-
тури, стереотипізованість змісту і форм роботи 
культурно-дозвіллєвих установ, надмірна ко-
мерціалізація цієї сфери суспільного життя, ви-
тиснення з її структури безкоштовних культур-
них послуг» [2, с. 15].

Аналізуючи етнічну мозаїку сучасної свят-
кової культури України, О. Курочкін зазначає, 
що «Україна – держава з багатонаціональним 
складом населення і широким спектром регіо-
нально-політичних, регіонально-культурних, ре-
лігійних, мовних та інших особливостей. Наша 
країна сьогодні живе немовби в кількох часо-
вих вимірах: за церковним, переважно право-
славним календарем (свята Різдва, Великодня, 
Трійці тощо); за радянським календарем (Перше 
травня, Міжнародний жіночий день 8 березня); 
за календарем української державності (День 
Конституції, День Незалежності, День Собор-
ності України та ін.). Таку неоднорідну картину 
маємо вже на вищому офіційному щаблі вітчиз-
няної святкової системи» [9, с. 7].

Досліджуючи проблему формування елемен-
тів національної свідомості та самосвідомості мо-
лодшого школяра на основі цінностей народного 
календаря, О. Колоскіна зазначає, що «В Україні 
освіта з кожним роком енергійно набуває націо-
нального характеру: вона спрямована на втілен-
ня в життя української національної ідеї. Цілі 
і зміст сучасної освіти важливо підпорядкувати 
системі національних інтересів, ідей, головним 
цінностям духового скарбу українського народу – 
національним звичаями, традиціям і обрядам» 
[8, с. 232]. Надалі автора звертає увагу саме на 
функціональність народного календаря у систе-
мі виховної роботи з молодшими школярами, а 
саме: «Особливе завдання педагога у сфері фор-
мування у дітей національної свідомості – забез-
печення вивчення ними народного календаря. 
Саме календар допомагає учням засвоювати 

культуру наших предків, національний харак-
тер та світогляд, цілі та зміст народних свят 
українців» [8, с. 234].

Аналізуючи підходи щодо виховання дітей 
на традиціях рідного народу, Л. Грицик звертає 
увагу на дозвіллєвий компонент у народних свя-
тах, а саме: «Дитячі ігри та забави входили як 
компонент до зимових, весняних чи купальських 
свят, даючи змогу дітям ненав’язливо ознайом-
люватися зі звичаями та обрядами свого народу. 
За своєю структурою свята та обряди – це не тіль-
ки форма дозвілля. У них закодовано психологіч-
ні й етнічні геограми» [6, с. 139].

Суголосними є наукові позиції Н. Бабенко. 
Авторка, досліджуючи українські традиції, свята 
та обряди в контексті сімейного виховання, на-
голошує на тому факті, що «Традиції, свята та об-
ряди – це та висока поезія, без якої душа дити-
ни не може повністю сформуватися, розкритися. 
У цьому й полягає особлива роль народних тра-
дицій, за допомогою яких значною мірою форму-
ється особистість. Це водночас є змістом, умовою 
і формою як національного, так і загальнолюд-
ського виховання [1, с. 63].

Наведені наукові позиції дають підстави 
стверджувати, що напрацювання вітчизняних 
дослідників здебільшого стосуються сутності до-
звілля та специфіки дозвіллєвої культури як 
соціального феномену, що виключає деталіза-
цію використання української святкової культу-
ри в організації освітнього процесу. Українське 
народне свято є складовою культурологічних 
досліджень і здебільшого використовується як 
прикладний аспект організації виховної робо-
ти в школі. Слід також звернути увагу на той 
факт, що в багатьох теоретичних обґрунтуваннях 
простежується синонімічність понять «свято», 
«обряд», «традиція», що створює певну неузго-
дженість у використанні зазначених термінів 
у системі виховної роботи з школярами у закла-
дах загальної середньої освіти. Незрозумілим за-
лишається факт відсутності генезису культуроло-
гії і педагогіки в питаннях виховання молодого 
покоління, що створює відповідний теоретичний, 
методичний вакуум щодо дієвого використання 
українського свята в системі організації дозвіл-
лєвої діяльності школярів.

Висновки і пропозиції. Таким чином, уза-
гальнюючи аналіз використання в сучасному до-
звіллі школярів української святкової культури 
можемо зазначити, що впровадження в сучасний 
освітній процес ідей національного виховання 
школярів актуалізувало питання відродження 
українського народного календаря. Враховую-
чи певне аграрне спрямування українського ка-
лендаря, не всі свята стали прийнятними саме 
для використання у виховному процесі школя-
рів. Проте слід зазначити, що достатня кількість 
українських свят формує досить важливий пласт 
виховних заходів, у яких пропагується й поши-
рюється сутнісна ознака української святкової 
культури. Саме за умов використання у виховній, 
позакласній, культурно-дозвіллєвій діяльності 
школярів українських свят відбуватиметься фор-
мування національної ідентичності молодого по-
коління і сприятиме утвердженню національних 
ідеалів щодо розвитку та розбудови майбутнього 
України. 
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