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The article is devoted to socio�cultural potential of family leisure: the influence of
family leisure on the socialization of a person, the formation of favourable
moral and psychological climate within a family, the influence of social fac�
tors on the changes in leisure structure, socio�cultural value of family lei�
sure, the effectiveness of cultural and pedagogical leisure process.

У сучасних умовах ефективність ви�
ховної функції сім’ї, міцність психоло�
гічних зв’язків подружжя дедалі більше
залежать від способу використання ро�
диною вільного часу і дозвілля.

Характеризуючи зміни в структурі
вільного часу сім’ї, можна констатува�
ти, що нині викристалізовується своє�
рідна поляризація форм дозвілля: з
одного боку, розширюється час корис�
тування культурно�організаційними
послугами сфери відпочинку, переваж�
но активними його формами, з іншо�
го, – простежується збільшення част�
ки сімейного дозвілля, яке проводить�
ся в домашніх умовах. Цей факт мож�
на пояснити різким розшаруванням
суспільства за майновим фактором, що
виникло останнім часом. Іншими сло�
вами, заможна частина суспільства має
значну перевагу у можливостях вико�
ристання вільного часу. При цьому те�

лебачення поступово витісняє такі
форми дозвілля, які традиційно про�
водились в домашніх умовах (само�
діяльні творчі заняття, співи, рукоділ�
ля та інші аматорські захоплення).

Сьогодні сфера дозвілля зазнає
впливу багатьох соціальних факторів.
На її розвиток впливають фінансово�
економічний стан країни, особливості
науково�технічного прогресу, явища
урбанізації, міграції, динаміка куль�
турної політики.  Підвищення вимог
до сфери дозвілля супроводжується
ускладненням його структури, вдоско�
наленням матеріально�технічної бази.
Простежується тенденція до відчужен�
ня вільного часу; в умовах постіндуст�
ріального суспільства з’являються і
набувають широкого визнання комп’�
ютеризовані форми дозвіллєвих за�
нять. Це не може не породжувати у
сфері дозвілля певних суперечностей,
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відмінностей, проблем і тенденцій, що
по�різному проявляються у його супер�
сфері (у межах всього суспільства) та
підсферах (сімейні, поселенські,
етнічні спільноти). Одночасно підви�
щується суспільне значення соціаль�
но�культурного потенціалу сімейного
дозвілля, актуалізуються завдання
його вивчення та раціонального вико�
ристання.

Вивчення наукових праць І.В. Бе�
стужева�Лади, Г.М. Загадарчук,
О.Г. Миронюк, В.П. Подкопаєва,
В.М. Пічі, І.В. Петрової, Н.М. Тарасюк,
Н.М. Цимбалюк, О.М. Семашка,
Н.В. Самойленко та інших доводить,
що у площині дозвілля  продовжують
взаємодіяти дві протилежні тенденції:
пасивний, статичний спосіб проведен�
ня вільного часу та прагнення до його
інтенсифікації, потреба в активізації
культурно�дозвіллєвої діяльності осо�
бистості за допомогою активних занять.
Розглянемо особливості цього феноме�
ну на прикладі організації сімейного
дозвілля в межах родини та в загально�
му соціально�культурному середовищі
(регіональні заклади культури).

Безперечно, перша тенденція по�
в’язана, насамперед, з індивідуаліза�
цією дозвілля, суть якого полягає в об�
меженні дозвіллєвого простору, лока�
лізації культурно�дозвіллєвого середо�
вища. Соціологічні дослідження бюд�
жетів вільного часу, проведені на по�
чатку 1990�х рр., показали, що тенден�
ція до індивідуалізації дозвілля поси�
люється. Скажімо, жителі міста 65%
бюджету свого вільного часу проводи�
ли вдома, причому на цьому факторі
позначались вікові характеристики
людини. Якщо 18–24�річні респон�
денти витрачали на домашній відпо�
чинок і заняття в помешканні близь�
ко половини свого вільного часу, то 40�
річні – 70% і більше [1].

Домівка і нині залишається основ�
ним місцем проведення дозвілля як
міських, так і сільських жителів. Од�
ним з аргументів, що виправдовує
схильність до пасивних форм занять, є
стомлюваність після роботи. Природ�
но, що людині після фізичних і психі�
чних перевантажень на роботі потрібні
розрядка, відпочинок, потреби в яких
реалізуються, передусім, у домашніх
умовах.

Інша причина пасивного дозвіл�
ля полягає у так званому, “одомаш�
ненні” духовної культури, яка у вигляді
книг, музичних записів, відеофільмів,
комп’ютерних ігор, різного роду ко�
лекцій дедалі більше “осідає” у квар�
тирах. Сьогодні домівка перетво�
рюється на справжній осередок куль�
турного життя, відпочинку та сімейно�
го дозвілля.

Сім’я є головним носієм націо�
нальних традицій, котрі протягом
століть допомагали формувати широ�
кий духовний світ, високі моральні
чесноти, виховувати працелюбність,
повагу до старших, любов до рідного
краю. Через сімейну сферу традиції
успадковуються поколіннями. У сім’ї
засвоюється близько 60% усього обся�
гу етнокультурної інформації, яка
потім становить основу для етнічної
самоідентифікації особистості. На
фоні процесів глобалізації суспільно�
го життя сім’я є стабільним елементом
у національному вихованні особис�
тості. Шляхом навчання спілкуванню
в сім’ї і формування загальнолюдських
стандартів поведінки здійснюються
перші кроки соціалізації особистості.

У сучасній Україні виникають нові
форми соціальних та економічних
внутрішньосімейних взаємин. Суттє�
во змінюється становище жінки в сім’ї.
На відміну від традиційної сім’ї, де
авторитет чоловіка вважався незапе�
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речним, за умов вирівнювання роле�
вих навантажень між чоловіком і
жінкою втрачає сенс сама постановка
питання про лідерство в сім’ї. Це не
може не впливати на сутність, форми
та методи організації сімейного дозві�
лля, його соціально�культурний потен�
ціал. Участь у виробництві зменшує
можливості жінки повноцінно викону�
вати свої основні функції берегині до�
машнього вогнища, організаторки й
упорядниці сімейного середовища. У
стосунках між батьками та дітьми на
зміну авторитарній системі відносин
приходить демократична.

З іншого боку, неоліберальні тех�
нології у трансформації суспільства
викликають соціально�майнове роз�
шарування, через яке не тільки зрос�
тає кількість неблагополучних сімей і
погіршуються їхні демографічні харак�
теристики, а й суттєво змінюються
можливості сімейного дозвілля, про�
стежується значна розбіжність у реалі�
зації його педагогічного потенціалу.
Дослідники звертають увагу на ту об�
ставину, що чисельність дітей із зви�
чайної кількісної характеристики
структури сім’ї перетворюється в інтег�
ральний показник способу життя.

Специфіка дозвіллєвої роботи
пов’язана із свободою вибору дітьми
занять для задоволення особистих
пізнавальних і духовних інтересів.
Вона з’ясовує особливі методи і орга�
нізаційні форми виховної роботи. На
думку Т. Сущенко, від того, наскільки
виховний процес відповідає інтересам
дітей, залежить їхнє ставлення до про�
грами виховання та методу її реалі�
зації. В. Тріодін, Ю. Стрельцов,
Т. Фролова, В. Бесєдіна, Б. Кобзар ак�
центують увагу на вікових і соціально�
психологічних особливостях дітей.
Виходячи з цього, метод гри є про�
відним у роботі з дітьми. А. Демчи�

шин, В. Мухін, Р. Мозола, Т. Сущенко
певні того, що гра розвиває організм
дитини, є дійовим засобом активізації
розумової працездатності та вихован�
ня характеру, дитина стає схильною до
спілкування, навчається правильно
оцінювати свої сили та можливості.

Середній шкільний вік психоло�
гічно вирізняється крайніми
протиріччями. Як стверджує І. Кон,
для нього характерні диспропорції у
рівні й темпах розвитку. Звідси – ти�
пові вікові конфлікти та їх трансфор�
мування в свідомості підлітка. Голов�
ним новоутворенням підліткового віку
психологи вважають почуття дорос�
лості. Важливою у цьому віці постає
потреба у вивільненні від контролю
батьків, учителів, дорослих. На перше
місце виходить спілкування з одно�
літками. Звідси і завдання, які вирішу�
ють педагоги�організатори позашкіль�
ної роботи: допомогти підліткам у
формуванні самостійності у виборі
форм занять у вільний час, у прийнятті
рішень щодо реалізації потреб, у ви�
борі позиції і ролі в колективних та
групових видах занять. Важливого зна�
чення набуває розвиток підліткового
самоуправління у сфері вільного часу.

Творчо�активна діяльність дітей у
сфері вільного часу формує та розвиває
увагу, гнучкість і динамізм мислення,
його відносну автономність і здатність
знаходити зв’язки між явищами і про�
цесами, створює високий рівень інфор�
маційної насиченості у спілкуванні між
однолітками та з дорослими. Ця
діяльність здійснюється в рамках таких
провідних форм, як конструктивно
спрямована праця, пізнання та спілку�
вання на основі розвитку абстрактного
мислення, ціннісна орієнтація гумані�
стичного спрямування [3].

Сім’я являє собою унікальну со�
ціальну спільноту, об’єднану спільни�
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ми метою, завданнями, стилем життя,
особливим колективом.

“Життя колективу, – писав
В.О. Сухомлинський, – це тисячі й ти�
сячі найнесподіваніших і найтонших
доторкань людини до людини: серця
до серця, думки до думки, радості до
горя, радості до радості, щастя до сум’�
яття й безнадії...”[6]. Він стверджував,
що складність і труднощі виховання
зовсім не в тому, що матеріальні й ду�
ховні блага криють у собі якусь небез�
пеку. Чим більше радощів життя даємо
ми молодому поколінню, тим дбайли�
віше й наполегливіше повинні вклада�
ти в юні серця ті моральні цінності й
багатства, ті святині, без яких життя пе�
ретвориться на животіння.

Сфера дозвілля молоді, як і всьо�
го населення, – предмет загальнодер�
жавного й соціально�економічного
програмування. Економісти вислов�
люють думку, що інвестиції в духовну
сферу, побут, культуру, в розвиток
здібностей людей стають нині не
менш важливими, ніж прямі капіта�
ловкладення у виробництво. За сучас�
них умов заклади культури, особливо в
сільській місцевості, повинні стати
центрами культурно�освітньої та ви�
ховної роботи. Адже їм відводиться
неабияка роль у вихованні підростаю�
чого покоління відповідно до держав�
ної політики і суспільних потреб.

Сьогодні з понад 500 видів занять,
які функціонують  у дозвіллєвому про�
сторі, регулярно використовуються
тільки 2–3%. Безперечно, це наслідок,
передусім, того, що більшість това�
риських компаній проводить своє доз�
вілля вдома, на вулиці і лише 15–20%
– у закладах культури. Тенденція до
проведення дозвілля переважно в умо�
вах домашнього культурного середови�
ща може обмежувати духовний світ
особистості, робить її соціальні відно�

сини однобічними, статичними. Це
актуалізує проблему розвитку сімейно�
го дозвілля в умовах громадського се�
редовища, вдосконалення суспільних
форм його організації і, водночас, ста�
вить особливі завдання перед заклада�
ми культури, які мають значний со�
ціальний досвід організації сімейного
дозвілля. Г.Л. Тульчинський вважає за
доцільне оцінювати діяльність куль�
турно�освітніх закладів  за показником
активізації вільного часу, який відпо�
відав би ступеню включення окремого
індивіда чи соціальної спільноти в
клубну діяльність. На думку
Г.А. Євтєєвої, при цьому важливо  роз�
різняти участь індивіда в клубних за�
няттях пасивного та активного типу.
Якщо заняття пасивного типу в основ�
ному виконують регенеративні функції
(відновлюють трудовий тонус і розви�
вають активність людини на рівні
фізіології), то активні стимулюють
психологічні можливості, підвищують
розумову працездатність, сприяють
формуванню колективістських нахилів
особистості. Виходячи з цього, і про�
понується оцінювати ефективність
вільного часу через фізіологічний,
психологічний і педагогічний кри�
терії. Фізіологічний критерій передба�
чає задоволення потреб у фізичному
відпочинку, психологічний пов’язаний
з потребами емоційної та інтелекту�
альної активності, а педагогічний зу�
мовлює вибір занять, спрямованих на
самовдосконалення особистості, її
соціальних рис.

На думку дослідників О.М. Ков�
туна, В.І. Тарасенка та інших, оволо�
діння певним спектром навичок по�
винно стати обов’язком кожної куль�
турної людини. У 80�і роки минулого
століття  йшлося навіть про наукову
організацію дозвілля (НОД), що мала
увійти в наше життя. У роботі закладів
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культури передбачалось урахування
потреб, запитів, ціннісних орієнтацій
молоді, вивчення яких передувало роз�
робленню пропозицій щодо таких
форм життєдіяльності в сфері дозвіл�
ля, які сприяли б піднесенню культу�
ри особистості, розвитку її активно�
творчих інтересів [5].

Суттєвою причиною недостатньо�
го використання педагогічного потен�
ціалу дозвілля в умовах громадського
середовища була незадовільна робота
закладів культури і спорту, які протя�
гом багатьох років майже не враховува�
ли динаміку розвитку духовних потреб
та інтересів населення, не створювали
необхідних умов для різноманітних
занять людей у час дозвіллєвої діяль�
ності. В їхній діяльності переважала
орієнтація на видовищні заходи, внас�
лідок чого спадала відвідуваність
клубів і спортивних споруд.

Соціологічні дослідження
свідчать, що в 1990�х рр. контакти на�
селення з традиційними закладами
культури поступово скорочуються.
Зокрема, простежується розрив між
можливістю відвідування якогось пуб�
лічного закладу культури і фактичним
користуванням ним. Так, за даними
репрезентативного опитування насе�
лення, що здійснив Інститут соціо�
логії НАН України в лютому 1998 р.,
60% респондентів мали змогу відвіду�
вати клуби й будинки культури за
місцем проживання, але фактично бу�
вали у них 34%; мали можливість
відвідувати бібліотеки 76%, а фактич�
но користувались ними 23%. За цей
самий період зменшилася і кількість
домашніх бібліотек (з фондами понад
100 книжок) – з 31% (1994) до 22%
(2000) [7].

У сільській місцевості можливості
закладів культури і спорту використо�
вуються ще з меншою ефективністю.

На заваді різні причини: неукомплек�
тованість кваліфікованими кадрами,
формальне ставлення місцевих керів�
ників до культурно�освітньої і фізкуль�
турно�оздоровчої роботи, незабезпе�
ченість обладнанням та музичними
інструментами, спортивним інвента�
рем, невідповідність приміщень сучас�
ним вимогам тощо.

Посилення тенденції до пасивно�
го проведення вільного часу ускладни�
ло і загострило ряд проблем дозвілля
– передусім, виховання культурних
потреб і смаків людей, які стимулюва�
ли б організацію відповідних форм
домашнього дозвілля. Небезпека на�
званої тенденції полягає ще й у тому,
що вона часом обумовлює споживацькі
настрої, звички, у ставленні до дозвіл�
ля. Дана позиція властива людям па�
сивним і не містить найменшого на�
тяку на їхню власну активність.

Отже, пасивне дозвілля – надто
обмежений спосіб проведення вільно�
го часу, яке тільки у поєднанні з актив�
ним відпочинком має сенс. Такий
відпочинок починається з переходу від
споживацького, видовищного способу
використання вільного часу до форм
дозвіллєвої діяльності, які передбача�
ють пряму чи непряму взаємодію лю�
дей, через яку засвоюються духовні
цінності. Проте умови для цього зас�
воєння створюють самі актори. Що�
правда, є й такі форми активного дозв�
ілля, суть яких – у створенні духовних
або матеріальних цінностей: гуртки
художньої самодіяльності, науково�
технічної творчості, колекціонування,
різного роду спортивні та фізкультурні
клуби, секції тощо.

В Україні історично склався такий
уклад життя сім’ї, де жінка була закрі�
пачена домашньою працею, побутом.
І понині на виконання хатніх робіт
(приготування їжі, прання та прасу�
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вання білизни, прибирання оселі
тощо) жінки витрачають у 2,5–3 рази
більше часу, ніж чоловіки. В цілому
жінки у вільний час значну увагу при�
діляють читанню літератури, рукоділ�
лю, спілкуванню з дітьми, відвідуван�
ню театрів та знайомих. Чоловіки ж
віддають перевагу читанню газет і жур�
налів, політичної літератури, частіше
відвідують стадіони та інші масові ви�
довища тощо [8].

У родині, в якій самі батьки жи�
вуть активним культурним життям, де
газета і книга є необхідними в побуті,
культурне виховання здійснюється
навіть тоді, коли батьки начебто й не
думають про нього. Спілкування дітей
з батьками у процесі спільної ама�
торської діяльності є надзвичайно ко�
рисним. Сучасна сім’я, за свідченням
дослідників, на виховання прикладом
через залучення до спільної діяльності
витрачає, порівняно з іншими складо�
вими дозвілля дорослих, найменше
часу. Майже зовсім зникли сімейні
читання, музикування, спів тощо.
Отже, проблема “батьки – діти” в доз�
віллєвому аспекті значною мірою по�
лягає в наявності чи відсутності
спільних інтересів у дорослих та дітей.
Ніщо так не об’єднує сім’ю, як спільні
захоплення. Люди, які мають спільні
інтереси, швидко знаходять теми для
спілкування. Захоплення допомагають
зберегти дружбу і взаєморозуміння в
роботі, зближують батьків і дітей.

Таким чином, зміна умов і харак�
теру соціалізації сучасного підроста�
ючого покоління покладає на родину
велику відповідальність за входження
дітей у доросле життя, гармонійне
формування особистості. Водночас,
реалізація цих завдань неможлива без
піднесення життєвого рівня населен�
ня, без вирішення комплексу соціаль�
но�економічних проблем тощо.

Сімейне дозвілля не може ефек�
тивно виконувати свої основні функції
без прилучення до засобів культури і
мистецтва. Художня література, театр,
кіно, образотворче мистецтво, музика
надають великі можливості для збага�
чення духовного світу сім’ї. Проте знач�
на частина сімей досить рідко звер�
тається до культурно�дозвіллєвої діяль�
ності, пов’язаної з мистецтвом.  Так,
майже половина населення країни не
буває в театрі, 3/4 – на виставках, у му�
зеях, на концертах класичної музики.
Часом значну диспропорцію у спосо�
бах прилучення населення до культур�
них цінностей певною мірою можна
пояснити всеохопним розширенням
можливостей засобів масової комуні�
кації. Збільшення кількості передач,
теле� і відеофільмів відчутно знизило
потребу в читанні, а використання ауд�
іопродукції зменшило потребу сім’ї в
домашньому співі, відвідуванні театрів,
концертів. Для більшості сімей харак�
терною є саме пасивна участь у куль�
турному житті, переважання позиції
споживачів духовних цінностей, а не їх
творців. Зрушень у структурі дозвілля
населення можна досягти, на нашу дум�
ку, якщо сім’я сприятиме поширенню
активних форм дозвілля і, насамперед,
різноманітних видів самодіяльної твор�
чості.

Родинне дозвілля є сферою знят�
тя психологічної напруги, переклю�
чення на спілкування з рідними і
близькими людьми, духовної релак�
сації. Воно виконує специфічні
функції, сприяє зміцненню сімейно�
го колективу:

• ефективна функція сімейного
дозвілля – формуванню пози�
тивних емоцій та емоційної
спільності членів сім’ї;

•  культурноFдозвіллєва функція
– формуванню, розвитку, збе�
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реженню і передачі мораль�
них, культурних цінностей,
норм і зразків поведінки в
сім’ї, що має велике значення
для вдосконалення способу
життя її членів, задоволеності
шлюбом, а відповідно, і стаб�
ільності сім’ї;

•  комунікативна функція – ду�
ховному спілкуванню та пози�
тивному психічному і психо�
логічному розвитку кожного
індивіда;

• релаксаційна функція – віднов�
ленню фізіологічних сил для
продуктивної праці;

• рекреаційна функція – задово�
ленню духовних потреб
індивідів;

• розвиваюча функція – розвит�
ку особистості;

• соціальна функція – передачі
життєвого досвіду через
сімейні традиції, звичаї та об�
ряди [2].

Отже, сім’я є тим соціальним осе�
редком, де діти одержують свої перші
“життєві уроки” і прилучаються не
лише до культури, а й до створення,
формування, виховання дозвіллєвої
культурної особистості. Так, інтер’єр
сучасної квартири, її житлові зони при�
стосовані переважно до пасивного
відпочинку та споживання культури і
аж ніяк не розраховані на активне доз�
вілля, заняття живописом, співами
тощо. Недостатня матеріальна база
аматорської творчості знижує продук�
тивну активність сім’ї у сфері дозвілля.
У наш час рідко зустрінеш сім’ю, де
практикується спільна робота батьків і
дітей щодо оформлення житла, де відве�
дені місця для аматорських занять до�
рослих і дітей. І все�таки батьки, які
зацікавлені у всебічному розвитку дітей,

можуть багато в чому допомогти їм ви�
явити свої творчі захоплення. Надзви�
чайно сприяють цьому сімейні му�
зичні, поетичні, літературні вечори,
домашні вистави, ігри та сімейні свята.
Необхідною умовою колективної твор�
чості сім’ї є активність, ініціатива всіх і
кожного зокрема. Зацікавившись пев�
ним видом мистецтва, сім’я не може
обійтися без нагромадження нових ма�
теріалів, поповнення інформації з га�
зет та журналів, вивчення спеціальної
літератури, колективного відвідування
музеїв, виставок, театральних вистав,
концертів, екскурсій до пам’яток куль�
тури, історичних місць. Результа�
тивність проведення вільного часу оці�
нюється переважно особистісними здо�
бутками кожного члена сім’ї.

В умовах інтенсивного розвитку,
вдосконалення засобів масової інфор�
мації, підвищення ролі засобів зв’яз�
ку значно розширюється інформацій�
не поле, яке впливвє на соціокультур�
ну функцію сім’ї, на співвідношення
стилів виховання, надаючи переваги
одним та визначаючи послаблення
інших. Здебільше (77,3%) домінуюча
роль належить телевізійним каналам.
Маючи можливість приймати від 16 до
100 каналів, сім’я, особливо її молоде
покоління, майже весь свій вільний час
(часто навіть на шкоду навчанню, за�
няттям трудовою діяльністю, спортом)
присвячує безсистемному переглядові
телевізійних програм. Звичайно,
різноманітна інформація, яка надхо�
дить з голубих екранів, заслуговує на
увагу. Пізнавальні передачі, виступи
митців, філософів, політиків, фахівців
різних галузей, у змісті яких рельєфно
й образно проявляється трагічне й ко�
мічне, прекрасне і потворне, допома�
гають дізнатися багато цікавого, розі�
братися в подіях, що відбуваються у
світі, прилучають до реалій життя,
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створюють можливості для ознайом�
лення з різними точками зору на ті чи
інші події, факти тощо. За прискіпли�
вого ставлення до вибору телевізійної
програми для спільного сімейного пе�
регляду, який супроводжується обгово�
ренням, телевізор може розглядатися
як досить дієвий чинник згуртування,
створення сімейного мікроклімату, що
допомагає краще зрозуміти цінність і
сенс буття, виробити адекватне став�
лення до різних подій, вчинків, спри�
яти розумовому, естетичному та мо�
рально�етичному вихованню. Однак
поряд зі справді цікавою і пізнаваль�
ною інформацією екран переповне�
ний низькопробною продукцією
(“мильні опери” з банальними сюже�
тами, всілякі концерти і кліпи з при�
мітивним, а то й непристойним
змістом пісень і висловлювань, рухів і
жестів, засилля реклами тощо), яка в
переважній більшості і є тим “одкро�
венням”, яке, не відриваючись, ди�
виться сучасна молодь. Сюди ж треба
додати фільми жахів, кінострічки, які
пропагують жорстокість і відверте на�
сильство, порнографічні сюжети. Усе
це втягує молодь у свої тенета, не даю�
чи навіть можливості осмислити те, що
вона бачить, на особистісному рівні.
За таких умов значно знижується со�
ціокультурна функція сім’ї. Дорослі
навіть не замислюються над тим, як
впливає перегляд таких сурогатів на
розвиток і формування внутрішнього
світу підростаючої особистості. Не�
критичне перенесення на наш націо�
нальний ґрунт сумнівних цінностей та
моральних норм сучасної масової куль�
тури західного світу деформує
свідомість, психологію, підриває тра�
диційні сімейні устої, що негативно
позначається на дітях.

Відомий англійський фізик, лау�
реат Нобелівської премії Деніс Габор,

називаючи три важливі проблеми, які
можуть у майбутньому поставити під
загрозу існування людства, нарівні з
термоядерною війною і демографіч�
ним вибухом, виокремив дозвілля.
Зведення дозвілля в ранг катастрофи
для людства тільки на перший погляд
видається несподіваним. Якщо люди�
на не знає, що їй робити у години доз�
вілля, то в неї “псуються голова, серце
і моральність”. Ця думка, висловлена
К. Ушинським, сповна розкриває пра�
вомірність зробленого прогнозу [4].

Пізнаючи зміст такого навчання і
виховання, необхідно мати уявлення про
соціально�культурні цінності, на які зо�
рієнтований  кожен член сім’ї у свій
вільний час, і про ті життєдіяльні чин�
ники, що зумовлюють цю орієнтацію.

Особливості організації сімейно�
го дозвілля зумовлюють його значний
соціально�культурний потенціал і
можливості використання у соціалі�
зації особистості та збагаченні духов�
ного потенціалу суспільства. Досяг�
нення ефективності культурно�педаго�
гічного процесу, спрямованого на ак�
туалізацію виховного потенціалу
змістовного дозвілля, передбачає
організацію його на таких принципо�
вих засадах:

• гуманізація, що створює умо�
ви для формування гумані�
стично орієнтованої особис�
тості та її спрямованість на
творчу самореалізацію;

• науковість і системність, що
полягає в забезпеченні опти�
мальних умов для розширен�
ня і поглиблення знань, умінь
і навичок  у сфері дозвілля та
інтегруючої функції сім’ї для
формування нових цінностей;

• доступність і добровільність,
тобто право вибору та забез�

СОЦІАЛЬНО�КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ



110

ПЕДАГОГІКА

печення реалізації дозвіллє�
вих потреб особистості, її
творчої самореалізації,  само�
вдосконалення, набуття до�
даткових знань, умінь і нави�
чок;

• культурно�дозвіллєва ак�
тивність особистості – ство�
рення умов та психолого�пе�
дагогічної атмосфери, яка
сприяє самовиявленню, вияв�
ленню творчої активності, об�
дарованості й таланту;

• багатоукладність і варіа�
тивність, що передбачає ши�
рокий вибір змісту, форм і за�
собів сімейного дозвілля;

• наступність в організації
сімейного дозвілля, яка пе�
редбачає об’єднання зусиль
сім’ї та культурно�дозвіллєвих
закладів.

У духовному житті суспільства
склалися неоднозначні і суперечливі
тенденції: з одного боку, суттєво зросла
потреба населення у вивченні своєї
історії та культури, активізувалась його
участь в аматорській діяльності, спря�
мованій на вивчення культурної спад�
щини, актуалізувалися народні тра�
диції, обряди, свята, створення сімей�
них фольклорних колективів; з іншо�
го, – очевидне зниження загального
культурного рівня населення, масштаб�
ний прагматизм як вияв поширення
індивідуалістичних настроїв, наступ
комерційної масової культури, яка ста�
вить за мету не примноження людсь�
кого в людині, а високі прибутки.

Зміни в площині сімейного дозві�
лля, викликані дією системи ворожих
українській людині багатьох зразків
сучасної масової культури, підтверджу�
ють тезу філософів�постмодерністів
щодо негативного впливу цивілізації

на ціннісну систему особистості. Зро�
стаюча зайнятість жінок і чоловіків,
жорстока конкуренція, гонитва за ма�
теріальними цінностями залишають
надто мало часу для виховання підро�
стаючого покоління, сприяють проце�
су відчуження батьків від дітей і дефор�
мують процес соціалізації, породжую�
чи новий конфлікт поколінь. Принци�
пово нова ситуація у сфері освіти
змінює роль школи в житті суспільства,
яка не завжди виправдовує себе сьо�
годні як суб’єкт виховання.

Правильна спрямованість сімей�
ного дозвілля – необхідна передумова
нормального функціонування сім’ї.
Приклад батьків, які вміють з корис�
тю для себе та домашніх заповнювати
своє дозвілля, наслідується дітьми у
майбутньому дорослому житті. Най�
кращою формою задоволення потре�
би у спілкуванні є здорова атмосфера в
сім’ї, добрі стосунки з друзями.
Прийом гостей та відвідування друзів,
родичів як форми сімейного дозвілля,
пов’язані з відпочинком, спілкуван�
ням у колі близьких по духу людей.

Від того, чим насичуємо ми
спілкування в сім’ї, наскільки повно�
цінно відпочиваємо, залежить віднов�
лення наших фізичних і духовних сил,
зміцнення здоров’я всіх членів роди�
ни. Аналіз педагогічної практики пе�
реконує, що в сім’ях, де батьки при�
діляють увагу спільному відпочинку з
дітьми, розширенню їхнього кругозо�
ру, залученню до домашніх справ, спо�
стерігається відсутність конфліктів,
взаєморозуміння, створюється пози�
тивний сімейний мікроклімат. Відо�
мо, що головним засобом виховання
завжди був, є і буде особистий приклад
батьків, а тому ефективність зусиль
останніх залежить, насамперед, від
їхніх учинків, поведінки, всього спо�
собу життя.

  Н. Б.БАБЕНКО
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