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Львівський державний університет фізичної культури 
Анотація. У статті висвітлено досвід проведення низки заходів, які демонструють різновиди фізку-

льтурно-спортивних занять і пропонують школярам обрати один із них для раціонального проведення до-
звілля. Проаналізовано програму щорічних «Ярмарків спорту», які впродовж чотирьох років організовує 
громадське об'єднання «Самопоміч» (м. Львів). Зроблено спробу простежити вплив заходів на формуван-
ня переконань школярів у необхідності занять руховою активністю на дозвіллі. 
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Постановка проблеми. За останні роки в Україні відбулися радикальні зміни в усіх 
сферах суспільного життя, які стали причиною виникнення низки гострих проблем, серед 
яких є проблеми молоді [13, 14]. Однією зі сфер її життєдіяльності, де найбільш яскраво про-
являються наслідки цих трансформацій, є дозвілля. Через падіння рівня загальної культури, 
руйнування традиційних норм і цінностей відбулися зміни всієї системи ціннісних орієнтацій. 
У таких умовах молоді люди втрачають визначеність у виборі правильної поведінки і, навіть 
знаючи її норми та правила, не завжди дотримуються їх. На жаль, серед підлітків є настрої 
безглуздості свого існування, криміналізація дозвілля, що проявляються в показниках моло-
діжної злочинності, алкоголізмі, наркоманії. Діти приймають злочинну систему цінностей за 
належне й хочуть будувати власне життя, забуваючи про християнські норми. Це сприяє 
зниженню рівня культури дозвілля молоді [5, 6, 8,11, 14]. 

Саме тому, однією з актуальних проблем сьогодення є організація дозвілля школярів-
підлітків. На жаль, через соціально-економічні труднощі суспільства, безробіття, відсутність 
належної кількості та доступності культурно-дозвіллєвих установ і недостатню увагу до орга-
нізації дозвілля молоді з боку місцевих органів влади та батьків - відбувся занепад викорис-
тання рекреаційних форм молодіжного дозвілля [1, 5, 6]. Разом з тим, підлітки не обізнані 
щодо наявності тих чи інших форм раціонального проведення дозвілля у своєму місті. 

Необхідно зазначити, що на сучасному^ етапі великий відсоток молоді не бере участі в 
дозвіллєвій діяльності, оточуючи себе лише віртуальним світом, спілкуванням у соціальних 
мережах і марним проведенням свого вільного часу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вільний час є одним з важливих засобів фо-
рмування особи молодої людини. Він безпосередньо впливає на навчально-трудову сферу її 
діяльності тому, що в умовах вільного часу найсприятливіше відбуваються рекреаційно-від-
новні процеси, компенсуються інтенсивні фізичні та психічні навантаження. Використання 
вільного часу молоддю є своєрідним індикатором її культури, кола духовних потреб і інтере-
сів [7, 12]. Для значної частини молодих людей європейських країн соціальні інститути до-
звілля є основними джерелами соціально-культурної інтеграції й особистої самореалізації. 
Однак усі ці переваги, нажаль, поки ще не стали надбанням і звичним атрибутом способу 
життя нашої молоді [3]. 

Інтерес до проблем молоді постійний і стійкий у вітчизняній філософії, соціології, пси-
хології, педагогіці. Значний внесок у дослідження дозвілля молоді зробили Г.О. Пруденський, 
Б.О. Трушин, В.Д. Петрушев. В.М. Піменова, О.О. Гордон, І.В. Бестужев-Лада та ін. До про-
блеми яку ми досліджували, близькі праці з саморозвитку й самореалізації особистості у сфе-
рі дозвілля (О.І. Беляева, О.С. Каргіна, Т.І. Бакланова), з питань психології особистості 
(Г.М. Андреева, О.В. Петровський). Науковому аналізу теорії і практики культурно-дозвіл-
лєвої діяльності присвятили свої роботи Ю.О. Стрельцов, О.Д. Жарков, В.М. Чижиков, 
В.О. Ковшаров, Т.Г. Кисельова, Ю.Д. Красильніков, що мало суттєвий вплив на розвиток те-
орії і методики культурно-дозвіллєвої діяльності молоді. 
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У молодіжному середовищі виник своєрідний духовно-ідейний вакуум. Відсутність со-
ціального ідеалу і втрата минулих стимулів не тільки породжують духовну апатію, а й підси-
люють напруження в пошуку життєвих цінностей як стрижня культури особистості [9]. Тому 
в сучасному суспільстві, в якому спостерігається нестабільність нормативно-ціннісних сис-
тем, проблема дозвілля молоді, зокрема підлітків, набуває особливої актуальності. 

Щоб дозвілля стало дійсно привабливим для молоді, необхідно будувати роботу його 
установ і організацій із врахуванням інтересів кожної молодої людини [10]. Саме тому треба 
не тільки добре знати сьогоднішні культурні запити підлітків і молоді, передбачати їх зміни, а 
і швидко реагувати на них відповідними формами й видами занять у вільний час. Жоден вид 
дозвілля не повинен містити в собі заняття і розваг, які прямо або побічно пропагували б не-
здоровий спосіб життя. 

Дозвілля дає можливість сучасній молодій людині всебічно розвивати свою особистість, 
навіть власний талант. Для цього необхідно, щоби вона підходила до дозвілля з позицій свого 
життєвого завдання, свого покликання: всебічно розвивати власні здібності, свідомо форму-
вати себе [2. 4]. 

Слід констатувати, що науковці досліджують різні аспекти проблеми вільного часу, од-
нак відсутній узагальнювальний науковий доробок з питань організації та змісту дозвілля 
підлітків. 

Мета роботи - встановити зміни змісту програми «Ярмарків спорту» та їх вплив на ви-
бір школярами форм проведення дозвілля. 

Методи дослідження - аналіз та узагальнення літературних джерел, документальний 
метод, анкетування, методи математичної статистики. 

Дослідження виконується відповідно до теми 3.9 Зведеного плану НДР у сфері фізичної 
культури та спорту на 2011-2015 рр. «Удосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу 
та рекреації» (номер державної реєстрації 011Ш001735). 

Результати дослідження та їх обговорення. Для пропаганди здорового способу життя, 
рухової активності та спорту серед дітей і молоді, раціонального проведення дозвілля, діяль-
ності реабілітаційних центрів Львівське громадське об'єднання «Самопоміч» щорічно прово-
дить «Ярмарок спорту». Його девіз - «Життя зі спортом - яскравіше! Прийди і спробуй!». 

Аналоги цього проекту не реалізувалися в Україні до 2010 року, коли у Львові відбувся 
перший ярмарок. Організаційна діяльність тривала 6 місяців: було проведено опитування 
вчителів фізичної культури, учнів шкіл м.Львова Його результати визначили формат прове-
дення «Ярмарку спорту». Підтримали проект президент ЛАТСБМ Айкібудзюцу О. Козловсь-
кий та директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради О.Бе-
резюк. «Ярмарок спорту» відбувається за підтримки Львівської міської ради та спортивних 
федерацій міста. 

Захід складається з двох структурних частин: 
• промоційної: кожна спортивна федерація має можливість зацікавити відвідувачів 

своїм видом спорту через міні-лекції, буклети, флаєри, промо-фільми у спеціально обладна-
них боксах приміщення спорткомплексу «Динамо» (вул. Вітовського, 53); 

• показової: кожна спортивна федерація (фітнес-клуб) має можливість провести пока-
зові виступи з виду спорту (виду рухової активності), майстер-класи у приміщенні ЛОФСТ 
«Динамо» на спеціальному показовому майданчику або у своєму боксі (якщо дозволяють те-
хнічні можливості), або на території парку ім. Б.Хмельницького, стадіоні «Юність» чи на літ-
ній сцені парку. 

Ярмарок триває три дні, впродовж яких на спеціально підготовлених майданчиках від-
буваються покази різних видів спорту та рухової активності. На відкритих майданчиках де-
монструються переважно ігрові та неформальні види спорту (паркур, пейнтбол, флорбол, трі-
ад та інші), тоді як на внутрішніх - одноборства, бойові види мистецтв і танці. 

Програми ярмарків передбачають майстер-класи зірок спорту; лекції про особливості та 
переваги того чи іншого виду спорту; ознайомлення з діяльністю спортивних шкіл і клубів; 
спілкування з керівниками та тренерами. Під час «Ярмарку спорту» відбуваються показові 
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виступи та конкурси для дітей і дорослих, відкриті змагання, набір у спортивні секції. Можна 
спробувати себе в різних видах спорту, ознайомитися з сучасним спортивним інвентарем та 
спорядженням. Кожного року спортивний ярмарок має свою «фішку». Під час його роботи 
можна отримати «Довідник спорту» - інформацію про всі гуртки і клуби, які працюють у міс-
ті. На нашу думку, це необхідно й актуально. 

Про проведення «Ярмарку спорту» активно інформуються мешканців міста: розміщу-
ються оголошення в газетах, радіо і телевізійних передачах, реклама на білбордах. 

Аналіз звітних документів громадського об'єднання «Самопоміч» [14] з «Ярмарків спо-
рту» за 4 роки (2010 - 2013рр.) дав можливість вивчити інформацію про перебіг їх проведен-
ня і зміни у програмі (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна інформація про «Ярмарки спорту», проведені у 2010-2013роках 

Показники 2010 2011 2012 2013 
Кількість федерацій з видів 
спорту 40 понад 40 50 60 

Кількість фізкультурно- спо-
ртивних організацій 7 9 10 13 

Кількість спортсменів близько 1 тис. близько 1 тис близько 1 тис понад 1,5тисячі 
Кількість відомих спортсме-
нів 

понад 20. понад 20. понад 10. 16. 

Кількість волонтерів 
-

більше 40 
+ + + 

Видання «Довідника спорту» - + + -

Розробка «Електронної карти 
спорту» 

- - - + 

Проведення «Богатирських 
ігор» 

- - + 

Відомі особистості - - - 2 
Результат (кількість львів 'ян 
різного віку, які відвідали 
захід) 

близько 5 тис. понад 8 тис. понад ІОтис понад 15 тис 

Отже, програма «Ярмарку спорту» з кожним роком вдосконалюється та розширюється, 
набуваючи нових аспектів. 

Важливими та привабливими для школярів є заходи за участю відомих спортсменів. На 
«Ярмарку» 2010 року були: Яна Клочкова, Денис Силантьев, Оксана Райта, Василь Іванчук, 
Наталя Білуха, Катерина Палеха, Дмитро Демянюк, Віталій Комонюк, Тамара Полякова, Ок-
сана Баюл, Алла Кушнір, Олександр Петрів, Дмитро Дем'янюк та ін. У «Ярмарку спорту-
2011» брали участь відомі спортсмени, серед яких Сергій Конюшок, Петро Король, Вадим 
Нестерчук, Наталія Добринська, Андрій Вовк, Єлизавета Соловйова та ін. «Ярмарок спорту-
2012» був представлений майстер-класами таких відомих спортсменів як: Денис Силантьев, 
Владислав Ващук, Сергій Конюшок, Яна Шемякіна, Наталя Добринська, Володимир Рекша 
та ін. На «Ярмарок спорту-2013» завітали Анна Безсонова, Олена Овчиннікова, Інна Осипен-
ко-Радомська, Сергій Конюшок, Володимир Рекша, Роман Вірастюк, брати Пилипяки, Мико-
ла Смірнов, Ігор Зінкевич, Вадим Скуратов, Павло Резвой, Ігор Книш, Микола Смірнов, Ігор 
Зінкевич, Вадим Скуратов. 

Родзинкою ярмарку 2011 року була участь Команди пілотів «Sixt Ukraine», які Імітували 
піт-стоп в умовах пустель Африки. Тоді ж відбулася перша презентація в Україні спортивно-
го боліду «Mercedes» вартістю понад мільйон доларів. «Ярмарок спорту - 2011» запам'ятався 
тим, шо вперше було видано «Довідник спорту», в якому містилася інформація про всі спо-
ртивні гуртки і клуби міста. 

2012 року під час проведення «Ярмарку» відбулися «Богатирські ігри», на яких україн-
ський стронгмен В. Рекша встановив світовий рекорд. Цікавим була друга участь команди 
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пілотів «Sixt Ukraine», які імітували піт-стоп в умовах пустель Африки і була можливість зро-
били фото з першим пілотом вітчизняної команди на згадку. Уперше було представлено пей-
нтбол і лазертаг (Пейнтбол клуб «Камікадзе»), Фітнес-клуб «Ківі-фітнес» представив нові ви-
ди фітнесу, такі як: Zumba fitness, Jumping Fitness, BOSU платформа, що викликало великий 
інтерес серед відвідувачів. 

Під час ярмарку 2012 року соціологічна агенція «Фама» проводила інтерв'ювання відві-
дувачів на виході з Ярмарку за методом face to face. В цілому було опитано відвідувачів: 200 
батьків, 200 дітей, та учасників ярмарку -50 представників федерацій, клубів, установ, які 
пропонують населенню фізкультурно-спортивні заняття. 

Нижче подано окремі результати проведеного опитування батьків та дітей, які свідчать 
про позитивний вплив заходу на вибір школярами форм проведення дозвілля. 

Серед запитань, які ставили батькам на виході з «Ярмарку», було запитання про отри-
мання нової, цікавої інформації. Відповіді на зазначене запитання свідчать, що 38,5% опита-
них радше погодилися, 26,5% цілком погодилися із твердженням про отримання такої інфор-
мації, 24,5% опитаним було важко відповісти на це запитання. Лише незначна кількість відві-
дувачів-батьків дали негативну відповідь (2,4%). 

Майже аналогічна кількість респондентів цілком погодилася (24%) або радше погоди-
лася (39,5%) з тим, що відвідини ярмарку мотивують дітей до занять спортом. Разом з тим 
24,5% опитаних не змогли відповісти на поставлене запитання. 

Батьки також відповідали на запитання: «Чи допоміг ярмарок дітям обрати вид спорту 
для подальших занять?». Відповіді на запитання розподілилися таким чином (рис. 1). 

Отже, третині опитаних було важко відповісти на запитання, а варіанти ствердних від-
повідей обрали відповідно 20% та 24% респондентів. 

Більшість опитаних батьків (54%) засвідчили, що запишуть дитину після «Ярмарку спо-
рту» в секцію з бадмінтону, бойового гопаку, боксу, брейк-дансу, велоспорту, гімнастики, 
дзюдо, карате, плавання, стрільбі з луку, тхеквондо, фехтування, флорболу, футболу, шахів, 
шейпінгу. 

цілком погоджуюсь 

радше погоджуюсь 

важко визначити погоджуюсь чи ні 

радше не погоджуюсь 

цілком не погоджуюсь 

Рис. 1. Думка батьків щодо виливу ярмарку на вибір дітьми виду спорту 

Як побажання організаторам «Ярмарку» в наступному році, батьки назвали, зокрема: 
збільшення інформації для батьків; більше розваг для дітей; збільшення кількості днів прове-
дення та продовження часу роботи «Ярмарку» (працював до 16 години); залучення лікарів із 
порадами щодо занять спортом; проводити ярмарок улітку, перед початком навчального ро-
ку; організовувати «Ярмарок» декілька разів на рік; організувати обов'язкове відвідування 
«Ярмарку» всіма загальноосвітніми школами та ін. 

Наведемо також фрагмент результатів опитування дітей - відвідувачів «Ярмарку». На 
запитання щодо отримання нової, цікавої інформації на заході, 71% дітей відповіли ствердно, 
ще 7 % було важко відповісти. 
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На запитання «Чи плануєш займатися спортом після «Ярмарку?»» 75 % дітей, які не за-
ймаються у спортивних секціях, дали позитивні відповіді, ще 6 % було важко відповісти. 

Відповіді на запитання про вплив до занять спортом подано на рис. 2. 

Реклама на телебаченні 

Реклама в Інтернеіі 

Реклама на бі.пбордах 

Акції в школі 

Заохочення авторитетними спортсменами 

Можливість займатись спортом безкоштовно 

Наявність спортивного комплексу неподалік від дому чи 
школи 

Інше 

Рис. 2. Розподіл відповідей дітей-відвідувачів «Ярмарку» 
щодо мотивів до спортивних занять 

Як свідчить подана гістограма розподілу, для більшості дітей мотиватором виступають 
відповідні акції у школі (43,9% відповідей), на другому місці за кількістю відповідей знахо-
дяться заохочення до занять з боку авторитетних спортсменів (27,8% відповідей). Водночас, 
реклама на бшбордах та реклама в мережі інтернет незначно впливають на залучення школя-
рів до спортивних занять (4,5% і 9,1% відповідно ) 

Проведений аналіз результатів опитування батьків і дітей, які стали відвідувачами «Яр-
марку», свідчить про дієвість проведеного заходу й необхідність його продовження й надалі. 

Щодо «Ярмарку спорту-2013», то організатори вирішили оновити програму заходу за 
допомогою виступів відомих людей. Серед них: канадська письменниця Людмила Дайєр, ав-
тор книги «Неможливе - можливо!», в якій висвітлено понад 20 публікацій: приголомшливих 
історій перемог українських паралімпійців на Олімпіаді в Лондоні. Павло Рєзвой - ветеран 
спорту, розповів про те, як переплив Атлантичний та Індійський океани. Ще однією презен-
тацією був майстер-клас від Вадима Лященко - відомого хореографа, фіналіста проекту «Та-
нцюють всі», хореографа шоу «Майданс-3», викладача хореографічної школи «І like art com-
plex». 

Доповнила традиційну програму «Ярмарку» Команда професіоналів «Sixt auto», яка зді-
йснила декілька акцій: представила рідкісний вид спорту в Україні - ралі; показ машин, які 
брали участь у змаганнях світового масштабу. Це техніка, що не має аналогів в Україні; від-
булося вшанування пам'яті засновника та лідера компанії Вадима Нестерчука. 

Також достатньо активною була участь у «Ярмарку» Міжнародного Центру корекції по-
стави "Академія Грація". Інструктори і тренери центру прочитали лекції про важливість пра-
вильної постави для здоров'я людини й запросили на заняття з корегувальної гімнастики за 
авторською методикою засновника центру Оксани Слінько. 

Порадувала «Ярмарок спорту-2013» нова транспортна розв'язка: з центру міста до міс-
ця проведення заходу курсували автобуси. 

Отже, унікальність проекту полягає в тому, що це єдиний захід на території України, 
відвідувачі якого можуть побачити показові виступи та взяти участь у майстер-класах з усіх 
видів спорту, представлених у регіоні. 

fftl 3 1 % 

I l l s 4'5% 
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Перспективи подальших досліджень полягають у тому, щоб дослідити дієвість таких 
форм дозвілля як: «Тиждень доступного танцю», Фестиваль силових видів спорту «Будь си-
льним!», «Тиждень доступного спорту», «Яскравий день» у школі, «Тиждень фехтування», 
які проводить ГО «Самопоміч» для залучення різних груп населення, насамперед школярів, 
до систематичних занять руховою активністю. 

Висновки: 
1. Однією зі сфер життєдіяльності, де найбільш яскраво проявляються проблеми мо-

лоді, є до з в Li ля. Відбулися зміни всієї системи ціннісних орієнтацій та занепад у використанні 
рекреаційних форм молодіжного дозвілля через падіння рівня загальної культури, руйнування 
традиційних норм, соціально-економічні труднощі суспільства, велике безробіття, відсутність 
належної кількості культурно-дозвіллєвих установ і недостатня увага до організації дозвілля 
молоді з боку місцевих органів влади, батьків. 

2. Проведення щорічного «Ярмарку спорту» для пропаганди здорового способу життя, 
рухової активності та спорту серед дітей та молоді, правильного проведення їх дозвілля, дія-
льності реабілітаційних центрів є необхідним і актуальним. 

3. Аналіз діяльності «Ярмарку спорту» за 4 роки дозволяє констатувати: 
- позитивну динаміку проведення заходу та його розповсюдження (минулого року ана-

логічні заходи проводилися в Києві, Житомирі та Івано-Франківську); 
збільшення кількості спортивних федерацій, які репрезентували свій вид спорту (з 

40 до 60), демонстрацію на ярмарках нових видів спорту і оздоровчих занять (флорбол, спід-
мінтон); 

збільшення кількості фізкультурно-спортивних організацій, які представляють різні 
види рухової активності та фітнесу. Найбільше їх було у 2013 році (13 організацій). Так, у ми-
нулорічному ярмарку взяли участь клуби «Едельвейс» (сучасні, східні та бальні танці), «Re-
start» (модерн, поппінг, стретчинг, хіп-хоп, фолк); фітнес-клуб «Ківі-фітнес» (східні танці, 
стрип-пластика, поул денс, брейкданс, хіп-хоп, сучасні танці); Студія «Apple Fit» (східні тан-
ці, dance mix, go-go, стрип-пластика, мікс-аеробіка, флай-фітнес); студія «Madrin dance aca-
demy» (juzz-funk, juzz-pop, contemporary, MTV dance); 

збільшення кількість учасників-спортсменів, які демонстрували свій вид спорту (до 
1,5 тисячі 2013року); 

збільшення кількості запрошених видатних спортсменів для проведення майстер-
класів і навчання виду спорту; 

щорічне збільшення кількості відвідувачів (до 15 тисяч у 2013 році); 
поліпшення показників відвідування дітьми спортивних секцій міста (зросло на 

30%); 
наявність волонтерів, які допомагають в організації' та роботі заходу'; 
проведення «Богатирських ігор» із залученням відомих стронгменів; 
видання «Довідника спорту» та створення «Електронної карти спорту» для швидшої 

можливості знайти спортивне дозвілля для себе або своєї дитини. 
4. Установлено дієвість заходу «Ярмарку спорту» на залучення школярів до організо-

ваної рухової активності на дозвіллі. 
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МЕРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
К ОРГАНИЗОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ДОСУГЕ 

Ольга ЖДАНОВА Любовь ЧЕХОВСКАЯ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. В статье освещается опыт проведения ряда мероприятий, которые демонстрируют разновид-
ности физкультурно-спортивных занятий и предлагают школьникам выбрать один из них для рационального 
проведения досуга. Проанализированы программы ежегодных «Ярмарков спорта», которые в течение четырех 
лет организовует общественное объединение «Самопомощь» (г. Львов). Сделана попытка проследить влияние 
мероприятий на формирование убеждений школьников в необходимости занятий двигательной активностью на 
досуге. 

Ключевые слова: школьники, досуг, «Ярмарок спорта», убеждения, привлечения. 

EVENTS ТО ATTRACT PUPILS 
ТО ORGANIZED PHYSICAL ACTIVITY AT LEISURE 

Olga ZHDANOVA, Lyuba CHEKHOVSKA 

Lviv State University of Physical Culture 

Abstract. The experience of conducting few events that show the variety of sports classes and offer pupils to 
choose one of them for spending leisure rationally described in the article. Programs of every year "Sports Fair" that is 
organized by public association "Selfhelp" (Lviv) during four years are analyzed An attempt to trace the influence of 
events in conviction formation of pupils of necessity of physical activity classes at leisure. 

Keywords: pupils, leisure, «Sports Fair», conviction, involement. 
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