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АНОТАЦІЯ 

 Оріховська А.С.  «Побудова програм з фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху». –  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 

виховання та спорту (доктора філософії) за спеціальністю 24.00.02 – фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний 

університет фізичного виховання та спорту України, Київ, 2018. 

 

У дисертації розглянуто проблеми соціальної інтеграції студентської 

молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти. Науково обґрунтовано й 

розкрито зміст і структуру програми фізичної рекреації студентської молоді з 

вадами слуху, яка враховує чинники, мету, завдання, принципи, методи та 

організаційні і соціально-педагогічні умови ефективної реалізації змісту 

програми занять, а також систему контролю за результатами її застосування та 

критерії ефективності. Програма фізичної рекреації спрямована на підвищення 

рівня рухової активності, відновлення психоемоційного стану, залучення 

студентів до регулярної рухової активності; їх соціалізацію, реалізовувалась на 

діагностичному, організаційному, методичному, корекційному етапах, єдність 

яких надає програмі цілісності і завершеності. Проведений педагогічний 

експеримент підтвердив ефективність впливу запропонованої програми з 

фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої 

освіти, що сприяло ефективному вирішенню поставлених завдань.  

 У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, 

мету та завдання дослідження; вказано етапи його організації та використані 

методи; розкрито наукову новизну та практичну значущість роботи; показано 

особистий внесок автора у спільно опубліковані наукові праці, окреслено сферу 

апробації результатів дослідження, зазначено кількість публікацій, структуру та 

обсяг дисертації. 
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 У першому розділі «Теоретико-методичні засади побудови оздоровчо- 

рекреаційних програм студентської молоді з вадами слуху» розкрито та 

конкретизовано об’єкт дослідження, проведено аналіз літературних джерел з 

питань характеристики адаптивної фізичної рекреації осіб з інвалідністю; 

визначено стан оздоровчо-рекреаційної рухової активності у системі 

адаптивного фізичного виховання студентів з вадами слуху; охарактеризовано 

основні теоретико-методичні особливості оздоровчо-рекреаційної діяльності 

студентської молоді з вадами слуху; конкретизовано зарубіжний досвід 

організації рекреаційної діяльності молоді з вадами слуху; здійснено аналіз 

сучасних підходів до розробки оздоровчо-рекреаційних занять студентської 

молоді з вадами слуху. 

 У другому розділі дисертації «Методи та організація дослідження» 

конкретизовано використання сукупності методів дослідження, обґрунтовано 

доцільність їх застосування, подано відомості про контингент досліджуваних та 

етапи дослідження. Під час виконання дисертаційного дослідження 

використано методи теоретичного аналізу науково-методичної літератури, 

соціологічні, педагогічні, медико-біологічні методи дослідження, методи 

оцінки рівня фізичного здоров’я, психодіагностичні методи дослідження, метод 

оцінки рухової активності та методи математичної статистики. 

 У третьому розділі «Характеристика мотиваційної сфери, ціннісних 

орієнтацій, рівня рухової активності, показників фізичного та психоемоційного 

станів студентської молоді з вадами слуху». З метою визначення особливостей 

мотивації студентської молоді з вадами слуху до занять фізичною рекреацією 

проведено анкетування даного контингенту та здійснено порівняльний аналіз; 

проведено дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді; визначено 

структуру та рівень рухової активності та проведено аналіз показників 

фізичного та психоемоційного станів студентів з вадами слуху. 
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 У четвертому розділі «Обґрунтування та розробка програми фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти та 

оцінювання її ефективності» визначено та обґрунтовано чинники (соціально-

педагогічні, особистісні і біологічні), які обумовили необхідність підвищення 

рівня залучення студентської молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності та стали базисом для розробки програми занять фізичною 

рекреацією студентської молоді з вадами слуху також проведено експертну 

оцінку. 

Обґрунтовано й розкрито зміст і структуру програми фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху, яка базується на визначених чинниках та 

враховує мету, завдання, принципи, організаційні і соціально-педагогічні умови, 

етапи реалізації програми, форми, засоби, методи, а також систему контролю за 

результатами її застосування та критерії ефективності. Програма, спрямована на 

підвищення рівня рухової активності, відновлення психоемоційного стану після 

навчальних занять, залучення студентів до регулярної рухової активності; їх 

соціалізацію; формування позитивного ставлення до занять фізичною 

рекреацією та організацію змістовного дозвілля студентської молоді, яка 

реалізовувалась на етапах впровадження: діагностичному, організаційному, 

методичному, корекційному, єдність яких надає програмі цілісності і 

завершеності. Визначено ефективність програми фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху. Проведені дослідження в рамках 

порівняльного послідовного педагогічного експерименту дозволили визначити 

спектр позитивного впливу розробленої програми з фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху, а саме виявити особливості динаміки 

показників фізичного та психоемоційного станів, збільшення обсягу рухової 

активності, організацію раціонального дозвілля та активного відпочинку, що 

сприяє їх соціальній інтеграції.  
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У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

проведено узагальнення теоретичного аналізу та експериментальних даних, 

сформовано основні результати дисертаційного дослідження, розкрито 

практичну та теоретичну значущість проведеної роботи. Зіставлено наукові 

дані, які отримала автор, із наявними в наукових і методичних джерелах. У ході 

дослідження було отримано та висвітлено три групи даних: ті, що 

підтверджують, ті, що доповнюють наявні розробки, та абсолютно нові 

результати з представленої проблеми дослідження. Отримані результати 

свідчать про ефективність запропонованої програми фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: 

– уперше науково обґрунтовано та розроблено програму фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху з урахуванням рівня фізичного, 

психоемоційного станів та структури їхніх оздоровчо-рекреаційних потреб, яка 

базується на оздоровчо-рекреаційній діяльності та включає диференційовані 

методи рухової активності, що передбачають функціональну взаємодію таких 

структурних елементів: мети, завдань, умов, принципів, етапів реалізації, 

методів контролю та критеріїв ефективності, єдність яких надає програмі 

цілісності та завершеності; 

–  уперше визначено та обґрунтовано чинники (соціально-педагогічні, 

особистісні і біологічні), які обумовили необхідність підвищення рівня 

залучення студентської молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності та стали базисом для розробки програми занять фізичною 

рекреацією для даного контингенту в умовах закладу вищої освіти; 

– розширено та узагальнено дані про теоретико-методичні засади 

оздоровчо-рекреаційної діяльності в освітньому просторі для студентів з 

вадами слуху; 

– розширено уявлення про формування мотивації студентів до рухової 
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активності, отримано нові об’єктивні дані про динаміку соматичних, 

психологічних, фізіологічних показників студентів з вадами слуху під впливом 

застосування авторської програми фізичної рекреації; 

– доповнено наявні розробки про пріоритетні види рухової активності 

студентської молоді з вадами слуху, розширено уявлення щодо змісту, 

експериментально обґрунтованих форм, методів і засобів оздоровчо-

рекреаційної діяльності студентів з вадами слуху та можливості їх 

комплексного застосування у процесі занять фізичною рекреацією в умовах 

закладу вищої освіти. 

Практична значущість дисертаційної роботи полягає в можливості 

широкого застосування її теоретичних положень, методичних розробок та 

практичних рекомендацій в процесі організації занять фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху, а також може слугувати прикладом для 

побудови інших програм, проектів з аналогічними цілями. Фактичний матеріал, 

представлений у роботі і зроблені на його основі узагальнення, висновки та 

рекомендації дозволили вдосконалити процес адаптивної фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти. 

Впровадження спеціально розробленої програми фізичної рекреації сприяло 

підвищенню рівня соціальної інтеграції, збільшенню рухової активності 

студентів, покращенню здоров’я, відновленню психоемоційного стану та 

залученню студентів до систематичної оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності у вільний час. Позитивний ефект засвідчено відповідними актами 

(Додатки П, Р). Результати дисертаційного дослідження впроваджені у 

навчальний процес, зокрема доповнено навчально-методичні матеріли з 

дисциплін «Рекреаційні технології» (Національний університет фізичного 

виховання і спорту України); «Види оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності» та «Адаптивна рухова рекреація» (Полтавський інститут економіки 

і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»); 
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«Рекреаційні технології» (Київський університет Бориса Грінченка). 

Упровадження підтверджено відповідними актами (Додатки К, Л, М, Н). 

 Ключові слова: фізична рекреація, студентська молодь, вади слуху, 

програма, заклад вищої освіти, оздоровчо-рекреаційна рухова активність. 

ABSTRACT 

 Orikhovska A.S. “Development of physical recreation programs for students 

with hearing impairments”. – The qualifying scientific work with the rights of a 

manuscript. 

 Dissertation for the competition of the academic degree of Candidate of 

sciences in physical education and sport (Doctor of Philosophy), by speciality 

24.00.02 – physical culture, physical education of different population groups. – 

National University of  Physical Education and Sport of  Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

The dissertation deals with the issue of social integration of students with 

hearing impairments in conditions of a higher education institution.The content and 

structure of physical recreation programs for students with hearing impairments in a 

higher education institution were substantiated and described. The program takes into 

account the factors, goal, objectives, principles, and methods as well as 

organizational and social pedagogical conditions for the effective implementation of 

the content of the program of activities along with the system for monitoring the 

results of its implementation and criteria for effectiveness. It is focused on increasing 

the level of physical activity, improving psycho-emotional indicators, increasing 

motivation and attracting students to regular physical activity, and their socialization. 

The program consisted of the following implementation stages: diagnostic, 

organizational, methodical, and correctional, the unity of which provides the integrity 

and completeness to the program. The conducted pedagogical experiment confirmed 

the effectiveness of the proposed physical recreation program for students with 

hearing impairments in a higher education institution that contributed to the efficient 
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achievement of the objectives.  

The introduction substantiates the relevance of the problem, defines the object, 

subject, goal, and objectives of the study; delineates the stages of the study and the 

methods used; details the scientific novelty and practical significance of the work; 

shows the author's personal contribution to joint scientific publications; outlines the 

area of the approbation of results of the study; indicates the number of publications, 

structure and volume of the dissertation. 

In the first part, “Theoretical and methodical principles of designing 

recreational programs for students with hearing disabilities”, the object of research is 

defined and specified, the analysis of the literature on the characteristics of adaptive 

physical recreation for persons with disabilities is carried out; the state of health-

enhancing and recreational physical activity in the system of adaptive physical 

education of students with hearing impairments is determined; the main theoretical 

and methodological features of health-enhancing and recreational activities for 

students with hearing impairments are described; the foreign experience of 

organization of recreational activity for young people with hearing impairments is 

outlined; the modern approaches to the development of health-enhancing and 

recreational activities for students with hearing impairments are examined. 

In the second part of the dissertation “Methods and organization of the study”, 

the use of the combination of research methods is detailed, the feasibility of their 

application is substantiated, information about the contingent of the study participants 

and the stages of the study is provided. To achieve the goals and objectives of the 

study, the following research methods were used: methods of theoretical analysis of 

scientific and methodological literature, sociological and pedagogical methods, 

medical and biological methods, methods for assessing the level of physical health, 

psychodiagnostic methods, method for assessing physical activity, and methods of 

mathematical statistics.  
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In the third section “Characteristics of the motivational sphere, the system of 

values, thelevel of physical activity, indicators of physical and psycho-emotional 

conditions of students with hearing impairments”, the results of the ascertaining 

experiment are presented. To identify the relevance of the organization and 

implementation of physical recreation activities in conditions of a higher education 

institution to the interests and motives of students with hearing impairments, a 

questionnaire was conducted to study the needs, interests, motives, motivation of this 

contingent for various types, forms, means of motor activity in their leisure time. 

In the fourth part, “Justification and development of the program of physical 

recreation for students with hearing impairments in a higher education establishment 

and evaluation of its effectiveness”, the theoretical justification of the development of 

the author's program, which is based on the use of physical recreation means, aimed 

at expanding the circle of communication and increasing social activity, change in 

interests, motives, the system o values focused on the important role of physical 

activity, that creates in natural way the preconditions for acquisition of social, 

psychological, and household independence, self-actualization and social integration 

of students with hearing impairments. The factors (social pedagogical, personal, and 

biological) were identified and justified, which determined the necessity to increase 

the level of involvement of students with hearing impairments into health-enhancing 

and recreational physical activity, and became the basis for developing a program of 

physical recreation for a given contingent in a higher education institution. 

The content and structure of physical recreation program for students with 

hearing impairments were substantiated and described. The program takes into 

account the factors, goal, objectives, principles, methods, organizational and social 

pedagogical conditions, stages of the program implementation process, the forms, 

means, approaches as well as the system for monitoring the results of its 

implementation and criteria for effectiveness. Specially designed program of physical 

recreation for students with hearing impairments in conditions of a higher education 
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institution included the following stages of implementation: diagnostic, 

organizational, methodical, and corrective, which were characterized by clear target 

guideline, substantive content, the unity of which provided the integrity and 

completeness to the program.  

The effectiveness of the physical recreation program for students with hearing 

impairments in a higher education institution was determined. The studies carried out 

within the framework of comparative sequential pedagogical experiment determined 

the range of positive effects of the developed program of physical recreation, namely: 

to reveal the peculiarities of the changes in the indicators of physical and psycho-

emotional conditions, an increase in the volume of physical activity, organization of 

rational leisure and active rest that contributed to social integration.  

In the fifth section “Analysis and generalization of study results”, a 

generalization of theoretical analysis and experimental data is carried out, the main 

results of the dissertation work are summarized, the practical and theoretical 

significance of the study are outlined. The scientific data, which were obtained by the 

author, are compared with the data available in scientific and methodological 

literature. Three types of the data were obtained and covered in the course of the 

study: those that confirm and those that complement the current knowledge, and 

completely new results related to the presented research problem.The obtained results 

confirmed the effectiveness of the proposed physical recreation program for students 

with hearing impairments in the conditions of a higher education institution.  

The scientific novelty of the study is as follows: 

– for the first time, the program of physical recreation for students with hearing 

impairments was scientifically substantiated and developed taking into account the 

level of physical and psycho-emotional conditions and the structure of their health-

enhancing and recreational needs, which is based on health-enhancing and 

recreational activities and includes differentiated methods of physical activity, which 

involves functional interaction of structural elements such as the goal, objectives, 
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conditions, principles, stages of implementation, methods of control and criteria of 

the effectiveness, the unity of which provides the integrity and completeness to the 

program; 

– for the first time, the factors (social pedagogical, personal, and biological) 

were identified and justified, which determined the necessity to increase the level of 

involvement of students with hearing impairments into health-enhancing and 

recreational physical activity, and became the basis for developing a program of 

physical recreation for a given contingent in a higher education institution. 

– data on the theoretical and methodological foundations of health-enhancing 

and recreational activity are expanded and summarized in the educational space for 

students with hearing impairments; 

– an understanding of the formation of students’ motivation to physical activity 

was improved; new objective data on the dynamics of somatic, psychological, and 

physiological parameters of students with hearing impairments under the influence of 

the implementation of the author's physical recreation program were obtained; 

– new information was added to the available studies on the preferred types of 

physical activities of students with hearing impairments; the results of the study 

expanded the knowledge about the content, experimentally substantiated forms, 

methods and means of health-enhancing and recreation activity of students with 

hearing impairments and the potential for their comprehensive application in the 

process of physical recreation in conditions of a higher education institution. 

Practical significance of the study resides in the potential for wide application of 

its theoretical provisions, methodological developments and practical 

recommendations in the process of organizing physical recreation activities for 

students with hearing impairments, as well as it can provide an example for the 

development of other programs or projects with similar objectives. The factual 

material presented in the work as well as the generalizations, conclusions, and 

recommendations made on its basis made it possible to improve the process of 
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physical recreation for students with hearing impairments in conditions of a higher 

education institution. The implementation of the specially developed physical 

recreation program contributed to raising the level of social integration, increasing 

the students motor activity, improving their health, restoring the psycho-emotional 

state, and engaging the students in systematic health-enhancing and recreational 

physical activity during leisure time. The positive impact of the program was 

confirmed by the relevant documents (Poltava Institute of Economics and Law of the 

Open international University of Human Development “Ukraine” and the Ukrainian 

Center for Physical Culture and Sports of Disabled People “Invasport”) (Appendices 

P and R). The results of the dissertation study were introduced into the educational 

process, in particular used for the improvement of teaching and methodological 

materials of the educational courses “Recreational technologies”, which is delivered 

at the National University of Physical Education and Sports of Ukraine, “Types of 

health-enhancing and recreational physical activity” and “Adaptive physical 

recreation”, which are delivered at the Poltava Institute of Economics and Law of the 

Open international University of Human Development “Ukraine”, and “Recreational 

Technologies”, which is delivered at the Borys Grinchenko Kyiv University. 

Implementation is confirmed by the relevant documents (Appendices K, L, M, and 

N). 

Key words: physical recreation, students, hearing impairments, program, 

higher education institution, health-enhancing and recreation activity. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

АТ – артеріальний тиск; 

АФВ – адаптивне фізичне виховання; 

АФК – адаптивна фізична культура; 

АФР – адаптивна фізична рекреація; 

ЗВО – заклад вищої освіти 

ЖЄЛ – життєва ємність легень; 

ЖІ – життєвий індекс;  

ІК – індекс Кетле;  

ІМТ– індекс маси тіла; 

ІР – індекс Руф’є;  

ОРА – опорно-руховий апарат; 

СІ – силовий індекс; 

ССС – серцево-судинна система;  

ФР – фізична рекреація 

РА – рухова активність; 

ЧСС – частота серцевих скорочень.
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ВСТУП 

 
 
 

 Актуальність. Показники молодого покоління з інвалідністю для країни 

є важливим індикатором, який характеризує стан здоров’я нації та певною 

мірою може відображати рівень розвитку самої держави [116, 124, 172, 72]. 

Демократизація суспільного буття, гуманізація взаємовідносин різних 

соціальних груп потребують удосконалення умов соціалізації молоді з 

інвалідністю, що вимагають змін в орієнтації вищої освіти. Проблема надання 

освітніх послуг даному контингенту відображена у працях вітчизняних 

науковців [241, 257 та ін.], які констатують, що поза освітньою сферою 

залишається ще досі 53 % осіб з інвалідністю, хоча за останні 15 років 

чисельність здобувачів освіти зросла приблизно у двічі і становить 12,33 тис.  

Для більшості студентської молоді з вадами слуху початок навчання у 

закладах вищої освіти (ЗВО) збігається з другим періодом юності або першим 

періодом зрілості та стає дієвим кроком у напрямку соціальної, освітньої та 

культурної інтеграції [5, 156, 243]. Характерними рисами розвитку цього віку є 

актуалізація афіліативних потреб (визначення свого місця в системі соціальних 

відносин, самоствердження, відчуття особистісної значущості, повноцінності) 

та посилення свідомих мотивів поведінки: цілеспрямованість, рішучість, 

наполегливість, ініціатива [32, 53, 134 та ін., 156]. Разом з тим відбуваються 

зміни ритму праці, відпочинку, сну, зменшується рівень рухової активності, 

збільшується рівень психічних навантажень, з’являються нові нервово-емоційні 

напруження, спостерігається відносна свобода студентського життя [105, 119, 

288] і як наслідок – не відбувається формування повноцінної, різнобічно 

розвиненої, самореалізованої особистості [127, 159]. 
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Враховуючи реальні умови нашої країни, одним із перспֹективних напряֹмів 

задоволення даних соціальних потреб та уникнення прояву негативних 

наслідків для означеного контингенту є спеціально організована оздоровчо-

рекреаційна діяльність в умовах ЗВО, яка дозволяє: психологічне 

розвантаження, компенсування недостатнього рівня рухової активності 

студентів, покращення їх здоров’я, формування мотиваційно-ціннісного 

ставлення, організацію змістовного дозвілля, розширення можливостей щодо 

самовизначення, самовдосконалення та реалізацію рівних прав і можливостей з 

метою підвищення рівня соціальної інтеграції [4, 5, 114, 121, 219, 233]. За 

даними наукового пошуку, особливу актуальність набувають дослідження, 

присвячені теоретико-методичним засадам та практичному впровадженню 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності (О. В. Андрєєва [12]; В. А. Горовой 

[63]; М. В. Дудко [81],М. В. Дутчак, [82]; В. П. Зайцев,[100]; Т. Ю. Круцевич, 

С. Б. Пангелов, [133]; Н. В. Москаленко, [173]; Л. В. Пасічняк; М. Ю. Ячнюк, 

[273]; D. Anderson, [279]; M. Napierała, [288]). Систематизація та узагальнення 

літературних джерел дозволяють констатувати, що проблемі організаційно-

методичних підходів адаптивного фізичного виховання школярів з вадами 

слуху присвячено наукові праці (Н. Г. Байкіна, [28]; М. Гопей, [64]; 

І. Б. Грибовська [68]; С. П. Демчук, [72]; В. В. Джевага, [75]; О. В. Колишкін, 

[112]; І. М. Ляхова, [157]; О. В. Маслова та Т. М. Ричок, [116]; 

І. В. Хмельницька, [255]; Л. В. Шапкова, [264] та ін.). Корекція показників 

фізичного, психологічного станів і рухових порушень дітей і молоді з вадами 

слуху засобами адаптивної фізичної культури представлені у дослідженнях 

Н. Г. Байкіної, [27]; І. П. Випасняка, [55]; І. М. Ляхової, [157]; С. П. Савлюк, 

[230]; Т. М. Ричок, [226]; Joseph P. Winnick, [286]; адаптивна рухова рекреація 

як засіб підвищення соціальної адаптації дітей і молоді з обмеженими 

можливостями здоров’я знайшли відображення у наукових працях 

(Л. О. Акимова, [5]; С. В. Литовченко, [153]; Е. В. Новичихина, [191]; 
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Т. М. Панкратов та Е. М. Голикова, [212]; Л. Д. Хода, [256]). Однак, слід 

констатувати, маловивченими залишаються питання сучасних комплексних 

досліджень планування оздоровчо-рекреаційної діяльності саме даного 

контингенту – студентської молоді з вадами слуху; вивчення мотиваційних 

пріоритетів у виборі рухової активності і тенденцій їх використання в 

програмах фізичної рекреації з організованим контингентом в умовах ЗВО. 

Враховуючи недостатність емпіричних даних з цих питань, відсутність 

комплексного підходу до розробки організації занять з фізичної рекреації, 

висуваються нові завдання щодо побудови програм фізичної рекреації, які 

будуть гнучкими, володітимуть високою мобільністю й адаптацією до 

змінюваних соціальних вимог. Практична реалізація програми фізичної 

рекреації в умовах ЗВО має істотне теоретичне і практичне значення, що й 

обумовило вибір теми дисертаційного дослідження. 

 Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано відповідно до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і 

спорту Міністерства України у справах, сім’ї, молоді та спорту на 2011–2015 

роки за темою 3.9 «Удосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу та 

рекреації» (номер державної реєстрації 0111U001735) та згідно з планом 

наукової роботи НУФВСУ на 2016–2020 роки за темою 3.15 «Теоретико-

методологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп 

населення» (номер держреєстрації 0116U001630). Роль автора полягає в 

обґрунтуванні та побудові програми фізичної рекреації студентської молоді з 

вадами слуху і її практичному  впровадженні в умовах ЗВО. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати та розробити програму 

фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої 

освіти та оцінити її ефективність в процесі адаптивного фізичного виховання. 
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Завдання дослідження: 

 1. Проаналізувати та узагальнити теоретико-методичні засади 

побудови оздоровчо-рекреаційних програм студентської молоді з вадами 

слуху.  

 2. Дослідити особливості фізичного та психоемоційного станів, 

рухової активності студентів з вадами слуху та вивчити їх рекреаційні 

потреби, мотивацію, ціннісні орієнтації як складові розробки програми 

фізичної рекреації в умовах закладу вищої освіти. 

 3. Науково обґрунтувати та розробити структуру і зміст програми 

фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої 

освіти. 

 4. Експериментально перевірити ефективність практичної реалізації 

розробленої програми фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху 

в умовах закладу вищої освіти.  

 Об’єкт дослідження – фізична рекреація студентської молоді з вадами 

слуху. 

 Предмет дослідження – структура і зміст програми фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення спеціальної 

науково-методичної літератури проведено з питань характеристики 

адаптивної фізичної рекреації осіб з інвалідністю; визначено стан оздоровчо-

рекреаційної рухової активності у системі адаптивного фізичного виховання 

студентів з вадами слуху; охарактеризовано основні теоретико-методичні 

особливості оздоровчо-рекреаційної діяльності студентської молоді з вадами 

слуху; конкретизовано зарубіжний досвід організації рекреаційної діяльності 

молоді з вадами слуху; здійснено аналіз сучасних підходів до розробки 

оздоровчо-рекреаційних занять студентської молоді з вадами слуху. 
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Проведений теоретичний аналіз, узагальнення сучасного практичного 

досвіду дозволив визначити актуальність, уточнити і конкретизувати мету, 

завдання і спрямованість наукового дослідження. 

Одним із основних методів дослідження був педагогічний експеримент, 

структура якого передбачала виконання констатувального і перетворювального 

досліджень у певній послідовності. Констатувальний експеримент передбачав 

визначення фізичного та психоемоційного станів, рівня рухової активності, 

особливостей ціннісних орієнтацій, потреб, мотивації та пріоритетів 

студентської молоді з вадами слуху до занять фізичною рекреацією, для 

отримання вихідних даних подальшого дослідження і розробки програми з 

фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху.  

Проводили оцінку фізичного та психоемоційного стану даного 

контингенту. Антропометричні дослідження студентів з вадами слуху 

проводились стандартним обладнанням за загальноприйнятими і 

уніфікованими методиками. При визначенні методик оцінки здоров’я у 

дослідженні надавали перевагу найбільш адекватним, інформативним, 

неінвазивним та таким, що дають можливість за короткий проміжок часу 

охопити групу студентів. Для оцінки фізичної роботоздатності 

використовували функціональну пробу Руф’є.  Оцінка рівня фізичного здоров’я 

проводилася за експрес-методикою оцінки соматичного здоров’я 

Г. Л. Апанасенка з визначенням таких параметрів: силового індексу (СІ), 

життєвого індексу (ЖІ), індексу маси тілі (ІМТ), індексу Робінсона чи 

подвійного добутку (ПД), час відновлення частоти серцевих скорочень (ЧСС) 

після 20 присідань за 30 с. Здійснювали також оцінку якості життя (самооцінку 

здоров’я учасників експерименту) за допомогою анкетування «Коротка форма 

для оцінювання здоров’я–36». Пункти опитувальника дозволяють оцінити різні 

сторони якості життя, оскільки згруповані у 8 шкал: фізичне функціонування; 

рольове функціонування, обумовлене фізичним станом; біль; загальний стан 
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здоров’я; життєздатність (суб’єктивне відчуття повноти сил та енергії, або, 

навпаки, відсутність сил); соціальне функціонування; рольове функціонування, 

обумовлене емоційним станом; психічне здоров’я. Шкали об'єднуються в дві 

групи, які визначають фізичну компоненту здоров'я або фізичне благополуччя і 

психологічну компоненту здоров’я, або душевне благополуччя. Проведено 

методику дослідження самооцінки (оцінка особистістю себе, своїх 

можливостей, якостей і місця серед інших людей). В основі проведеного 

дослідження лежить метод самооцінювання який постає важливим регулятором 

поведінки студентської молоді з вадами слуху, від нього залежать стосунки з 

іншими людьми, з оточенням, відношення до успіхів і невдач, вплив на 

ефективність діяльності та подальший розвиток особистості. Наше дослідження 

ставило завдання визначити реальне та ідеальне уявлення про себе, воно 

полягало у вивченні самоставлення як базової характеристики особистості, що 

має велике значення в оздоровчо-рекреаційній діяльності. Було також здійснено 

оцінку емоційного благополуччя за допомогою (анкета Н. Б. Дмитриевой, 2010).  

 Визначення добової рухової активності проводилося за допомогою 

методики Фремінгемського дослідження, на основі хронометражу різного рівня 

рухової активності протягом доби у студентської молоді з вадами слуху [36]. 

Величина цих вимірювань показується у вигляді цифрового значення індексу 

фізичної активності. Визначалась також суб'єктивна оцінка рухової активності 

студентської молоді з вадами слуху за допомогою анкетування (спеціально 

розроблена анкета для даного контингенту). 

Для оцінки ставлення студентів до занять фізичною рекреацією, 

визначення мотиваційних пріоритетів у виборі видів рухової активності, їх 

тривалості були застосовані соціологічні методи дослідження (анкетування). 

Підґрунтям оцінки рівня сформованості ціннісних орієнтацій стала методика 

М. Рокича «Ціннісні орієнтації» заснована на прямому ранжуванні списку 

цінностей. Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону 
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спрямованості особистості і складає основу її відносин до навколишнього світу, 

до інших людей, до себе. Також визначення світогляду і ядро мотивації 

життєвої активності, основу життєвої концепції і «філософії життя». 

 Метод експертної оцінки. Проведено експертну оцінку за методом 

переваги (ранжування), який дозволяє за допомогою спеціально вибраної 

шкали провести необхідні вимірювання суб'єктивних оцінок фахівців-експертів 

(вимірювання якісних показників за допомогою кількісних оцінок). Експертиза 

проводилася у вигляді опитування та анкетування групи експертів, у кількості 

12 осіб, серед яких: викладачі фізичного виховання ЗВО фізкультурного 

профілю, доктори та кандидати та наук з фізичного виховання та спорту та 

провідні фіхівці галузі адаптивного фізичного виховання. 

Перетворювальний педагогічний експеримент проводився з метою оцінки 

ефективності розробленої програми фізичної рекреації студентської молоді з 

вадами слуху, тривалість якого становила один навчальний рік.  

Систематизація матеріалу і первинна математична обробка були виконані 

за допомогою таблиць Microsoft®Excel 2010. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: 

– уперше науково обґрунтовано та розроблено програму фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху з урахуванням рівня фізичного, 

психоемоційного станів та структури їхніх оздоровчо-рекреаційних потреб, яка 

базується на оздоровчо-рекреаційній діяльності та включає диференційовані 

методи рухової активності, що передбачають функціональну взаємодію таких 

структурних елементів: мети, завдань, умов, принципів, етапів реалізації, 

методів контролю та критеріїв ефективності, єдність яких надає програмі 

цілісності та завершеності; 

– уперше визначено та обґрунтовано чинники (соціально-педагогічні, 

особистісні і біологічні), які обумовили необхідність підвищення рівня 

залучення студентської молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної 
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рухової активності та стали базисом для розробки програми занять фізичною 

рекреацією для даного контингенту в умовах закладу вищої освіти; 

– розширено та узагальнено дані про теоретико-методичні засади 

оздоровчо-рекреаційної діяльності в освітньому просторі для студентів з 

вадами слуху; 

– розширено уявлення про формування мотивації студентів до рухової 

активності, отримано нові об’єктивні дані про динаміку соматичних, 

психологічних, фізіологічних показників студентів з вадами слуху під впливом 

застосування авторської програми фізичної рекреації; 

– доповнено наявні розробки про пріоритетні види рухової активності 

студентської молоді з вадами слуху, розширено уявлення щодо змісту, 

експериментально обґрунтованих форм, методів і засобів оздоровчо-

рекреаційної діяльності студентів з вадами слуху та можливості їх 

комплексного застосування у процесі занять фізичною рекреацією в умовах 

закладу вищої освіти. 

Практична значущість роботи полягає в можливості широкого 

застосування її теоретичних положень, методичних розробок та практичних 

рекомендацій у процесі організації занять фізичною рекреацією студентської 

молоді з вадами слуху, а також може слугувати прикладом для побудови інших 

програм, проектів з аналогічними цілями. Фактичний матеріал, представлений у 

роботі, і зроблені на його основі узагальнення, висновки та рекомендації 

дозволили вдосконалити процес фізичної рекреації студентської молоді з 

вадами слуху в умовах ЗВО. Впровадження спеціально розробленої програми 

фізичної рекреації сприяло підвищенню рівня соціальної інтеграції, 

збільшенню рухової активності студентів, покращенню здоров’я, відновленню 

психоемоційного стану та залученню студентів до систематичної оздоровчо-

рекреаційної рухової активності у вільний час. Позитивний ефект засвідчено 

відповідними актами (Додатки П, Р). Результати дисертаційного дослідження 
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впроваджені у навчальний процес, зокрема доповнено навчально-методичні 

матеріли з дисциплін «Рекреаційні технології» (Національний університет 

фізичного виховання і спорту України); «Види оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності» та «Адаптивна рухова рекреація» (Полтавський інститут економіки 

і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»); 

«Рекреаційні технології» (Київський університет Бориса Грінченка). 

Упровадження підтверджено відповідними актами (Додатки К, Л, М, Н). 

Особистий внесок здобувача полягає у виборі наукової проблематики, 

обґрунтуванні її актуальності, визначенні напряму дослідження й аналізі 

наукових даних з теми роботи, визначенні мети, об’єкта і предмета 

дослідження, в організації і виконанні експериментальної частини роботи, 

систематизації та інтерпретації статистичного і фактичного матеріалу, 

формулюванні висновків. В опублікованих зі співавторами наукових працях, 

дисертанту належать експериментальні дані та їх аргументування. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали роботи і результати 

дослідження представлено й обговорено на науково-практичних конференціях 

різного рівня: VIIІ–ІХ Міжнародних наукових конференціях молодих учених 

«Молодь та олімпійський рух» (Київ, 2015–2016), ІІI Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, практика, освіта» (Полтава, 2016), XVI Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про 

права осіб з інвалідністю» (Київ, 2016), VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і 

туризму» (Запоріжжя, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» (Чернівці, 2017), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я, фізичне виховання 

і спорт: перспективи та кращі практики» (Київ, 2018), на Всеукраїнській 
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науково-практичній конференції з міжнародною участю «Соціально-

гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій» 

(Полтава, 2014), І–ІІ Всеукраїнських науково-практичних інтернет-

конференціях студентів і молодих учених «Фізична реабілітація та 

здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи» (Полтава, 2014, 2016), 

на науково-практичних конференціях кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації 

НУФВСУ (2014–2018). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 16 

наукових працях, з яких 5 статей представлено у фахових виданнях України, з 

них 4 статті у виданнях, віднесених до міжнародної наукометричної бази. За 

матеріалами дослідження також опубліковано 10 праць апробаційного 

характеру та 1, яка додатково відображає результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (290 найменувань), 14 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 288 сторінок. Дисертація містить 

44 таблиці та 19 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ОЗДОРОВЧО-

РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРОГРАМ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З ВАДАМИ 

СЛУХУ 

 

 

 1.1. Характеристика адаптивної фізичної рекреації осіб з інвалідністю

 Одним із сучасних, ефективних та найбільш доступних шляхів інтеграції 

в суспільство молоді з сенсорними вадами є адаптивна фізична рекреація (АФР)  

[5, 86, 122, 134, 179]. Дана діяльність відрізняється динамізмом, розмаїтістю 

форм і напрямів, варіативністю їх застосування, що дозволяє поєднувати 

можливості особистісної автономності, свободи вибору та самовизначення 

молоді орієнтована на максимальне задоволення різноманітних потреб, 

створення соціально-гуманістичного простору в соціумі і за допомогою 

раціонально організованої рухової активності як природного стимулу 

життєдіяльності, використовуючи збережені функції, природні ресурси та 

духовні сили, максимально реалізувати можливості особистості для 

повноцінного життя, самореалізації, соціальної активності, адаптації та 

інтеграції. Вдосконалення теоретичних основ АФР, незважаючи на широкий 

спектр досліджуваних матеріалів, вимагає якісно нової форми організації знань 

і це потребує наукового дослідження сутності даного поняття.  

Формування понятійного апарату у дослідженнях, що стосуються осіб з 

інвалідністю займалося багато науковців різних галузей наук [45, 133, 96, 242] 

діапазон термінів і визначень показав, що на сучасному етапі розвитку наукової 

думки не існує єдиного трактування поняття «адаптивна фізична культура», як 

не існує єдиного визначення змісту «адаптивна фізична рекреація». В останні 

роки АФР утвердилась як самостійний науковий напрям, що формується на 

межі багатьох наук: педагогіки, психології, соціології, туризу, фізіології, 
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екології, курортології, теорії і методики фізичного виховання тощо [3, 23, 47] і 

має міждисциплінарні зв’язки.  

Відповідно до наукоֹвих погляֹдів АФР розглядають як нову інтегративну 

галузь освіти, науки, культури, соціальної практики, яка має великі 

перспективи. Це пов'язано з прогресивними перетвореннями в країні, 

викликами глобалізації, розвитком інформаційних та комунікаційних 

технологій, демографічними зрушеннями, змінами у сфері освіти та охорони 

здоров’я, соціальній політиці, які спричиняють зміну поглядів та ставлення 

світової, європейської спільноти і найважливіше – українського суспільства до 

проблем оіб з інвалідністю, як носіїв всіх прав та основних свобод людини, а 

також необхідності того, щоб ці права були реалізовані без будь-яких 

обмежень, ізоляції та дискримінації [8, 13, 90, 229]. 

Розглядаючи поняття «АФР», констатуємо, що сама дефініція, як 

«рекреація» утворена від латинського «recreatio» і має кілька значень: 

відновлювати, відпочивати, зміцнювати, освіжати, створити наново тощо. До 

недавнього часу зазначене поняття було малопоширеним, таким, що 

використовувалося лише у вузьких колах фахівців з медичного оздоровлення 

людини і пов’язувалось переважно з релаксацією і регенерацією життєво-

фізіологічних сил людини [173]. Історично цей термін пов'язаний зі здоров'ям 

людини, але розглядається у ширшому значенні й містить соціальний, 

психологічний, а не тільки біологічний зміст [16, 45].  

На етапі формуванням наукових знань про будову людського організму, 

фізичне здоров’я, способи його збереження, відновлення стали виступати 

основними, а рекреація як прикладна дисципліна, що забезпечує конкретні 

запити практики з даного напрямку. Головну увагу приділяли її біологічним 

ознакам (адаптаційно-відновлювальним, компенсаційним). Рекреація включала 

різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і 

задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб і запитів.  
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Під рекреацією розуміють біологічну активність людини, спрямування 

фізичного потенціалу на оздоровлення душевних і духовних сил, які 

ослабляються в процесі роботи, хвороби. Тому нині рекреація практикується як 

цілісне фізичне і соціально-культурне оздоровлення [101, 225] 

В поняття рекреація Ю. М. Мороз [173] включає: розширене відтворення 

фізичних, інтелектуальних та емоційних сил та етикету способом очищення, 

відновлення та будування природнього середовища, збереження місцевостей з 

культурно важливим значенням; будь-яку гру, розвагу, яка використовується 

для відновлення фізичних та розумових сил; найбільший сегмент індустрії 

дозвілля, що швидко розвивається, зв'язаний з участю населення в активному 

відпочинку на відкритому повітрі, проводиться переважно на вік-енд (у вихідні 

та святкові дні); перебудову організму і людських популяцій, що забезпечують 

можливість активної діяльності за різних умов характеру і змін навколишнього 

середовища; цивілізований відпочинок, що забезпечується різними видами 

профілактики захворювань в стаціонарних умовах екскурсійнотуристичними 

заходами, в процесі занять фізичними вправами.  

Слід зазначити, що українська енциклопедія тлумачить слово «рекреація» 

як термін, що є сукупністю етимологічних значень: «recreatio» (лат.) 

відновлення; «rесrеаtіоn» (франц.) розвага, відпочинок від служби та навчання, 

відсутність трудової діяльності; простір, що призначений для зазначених дій; 

«rekreacja» (пол.) відпочинок [5, 16, 36]. Можна констатувати, що європейські 

країни під рекреацією розуміють процес, що проходить після будь-якої 

діяльності (професійної, трудової, виробничої, навчальної тощо) у зазначений 

час з обов’язковим кінцевим результатом – отримання задоволення. 

 Насьогодні рекреація розглядається не лише в прикладному континуумі 

наукових знань, а в широкому соціальному діапазоні, що детермінують 

ставлення людей до власного здоров’я. Разом із нагромадженням відомостей і 

результатів практики, розвитку наукових знань, формується певне уявлення про 
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специфічну соціально зумовлену форму рухової активності людини, що є 

життєво необхідною потребою, проте сама дефініція «рекреація» ще не являє 

особливих зв'язків зі сферою фізичної культури і спорту. Доповнення цього 

поняття терміном «фізична» (рухова) звужує визначення і вже висуває на 

перше місце фізичну дію, як головний її елемент, яка одержала назву «фізична 

рекреація». 

Вивчення історії виникнення знань про фізичну рекреацію має велике 

значення для більш поглибленої та чіткої уяви про сутність цього феномену, 

його предмета й основної досліджуваної проблематики. Сучасний розвиток 

наукових знань про фізичну рекреацію показує, що її предметні границі 

незмірно розширюються, вона наповнюється новим змістом, збагачується 

функціями і розглядається як багатомірний феномен, як складова об’єктивної 

реальності, процес (сукупність дій прийняття та реалізації рішень), метод 

(спосіб співробітництва між суб’єктом і об’єктом)  і результат перетворення 

природнозаданої й соціальної сутності людини (Ю. Є. Рижкін [225]). Наразі 

фізичну рекреацію розглядають із позицій кількох методологічних підходів – як 

діяльність, спрямовану на відпочинок та організацію дозвілля; як засіб 

відновлення сил, витрачених у процесі праці; як засіб набуття і реалізації 

життєвих цінностей. Зазначені методологічні напрямки не мають між собою 

протиріч, а доповнюють один одного [14, 610, 64, 100, 133] 

На підставі аналізу досліджень закордонних та вітчизняних фахівців 

визначено, що фізична рекреація – органічна частина фізичної культури, 

специфічним змістом якої є рухова діяльність, спрямована на задоволення 

потреби людини активно відпочивати для адаптації, відновлення, зміни 

діяльності, а також удосконалення особистої конституції фізичної та духовної. 

За даними Н. І. Пономарьова [218], рухова (фізична) рекреацію це ігрова 

діяльність у сфері дозвілля, пов'язану з отриманням задоволення від самого 

процесу виконання фізичних вправ і спрямована на організацію активного 
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відпочинку. Автор вважає, що в основі рекреації лежить гедонізм (від грец. 

hеdonе-насолода, задоволення) напрямок, що виник в античності, яка 

затверджує насолоду як вищий мотив і мету людської поведінки. Звідси 

гедоністична функція фізичної рекреації – насолода, задоволення від руху [15, 

26, 29, 43]. 

На сучасному етапі розвитку наукового знання фізична рекреація, як і 

раніше найчастіше ототожнюється з такими термінами як оздоровча фізична 

культура, масова фізична культура, позанавчальна спортивно-масова 

діяльність. Тому доцільно вказати ряд теоретичних положень щодо визначення 

сучасного змісту поняття «фізична рекреація» як діяльності, яка спрямована на 

збереження й зміцнення здоров’я;  містить різні форми рухової активності, 

головний засіб – фізичні вправи; спрямована на активний відпочинок; 

здійснюється у вільний чи спеціально визначений час; містить інтелектуальні, 

емоційні, фізичні компоненти; включає культурно-ціннісні аспекти; 

відновлення сил, витрачених у процесі різноманітної соціальної діяльності; має 

переважно розважальний характер (гедоністичний); кінцевий результат – 

отримання задоволення; має оптимізуючий вплив на організм; здійснюється на 

добровільних і самодіяльних засадах і переважно в природних умовах; має 

чітко окреслену науково-методичну базу, усе вище зазначене виводить поняття 

фізичної рекреації за межі організованого відпочинку та змістовного дозвілля. 

Кінцевий результат її функціонування виражається в оптимізації фізичного, 

психічного й соціального стану людину. Фізична рекреація займає центральне 

місце у структурі фізичної культури [23, 133, 134, 135]. 

 Діяльність фізичної рекреації відрізняється динамізмом, розмаїтістю 

форм і напрямів, орієнтована на максимальне задоволення різноманітних 

потреб особистості, дозволяє поєднувати можливості особистісної 

автономності, свободи вибору та самовизначення молоді відбиває основний 

зміст фізичної рекреації як феномену. Тому О. В. Андрєєва [16] виокремила 
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основні ключові положення, особливості, що дало можливість чітко та 

змістовно розглядати фізичну рекреацію як добровільну, нерегламентовану, 

рухову активність у вільний час, спрямовану на відновлення розумових і 

фізичних сил, пов’язану з отриманням задоволення від процесу використання 

фізичних вправ, природних факторів. 

У цьому контексті цікавою є думка Ю. М. Мороза [177] який зазначає, що 

в умовах сьогодення фізична рекреація безпосередньо пов’язана із суміжними 

соціальними явищами. Рекреаційну діяльність можна розглядати як навички 

організації та проведення рухливих ігор і розваг, самостійних занять 

спортивними іграми (футбол, волейбол, бадмінтон) та іншими видами спорту 

(за вибором); проведення лижних прогулянок і туристських подорожей. 

Рекреаційна активність людини відповідає її потребам та інтересам, традиціям 

рідної культури, поведінковим і оцінним стандартам найближчого соціального 

оточення [173]. 

 Слово «адаптивна» у контексті фізичної рекреації підкреслює 

призначення засобів адаптивної фізичної культури для осіб з інвалідністю. Це 

означає, що основні засоби, методи, форми адаптивної фізичної культури у всіх 

її проявах повинні стимулювати позитивні морфофункціональні порушення в 

організмі, формуючи тим самим необхідні рухові координації, фізичні якості, 

спрямовані на життєзабезпечення, розвиток і вдосконалення організму. 

Адаптивна фізична рекреація означає, що це вид рухової активності, 

призначений для осіб із фізичними, сенсорними та розумовими обмеженими 

можливостями. Така активність може і повинна стати першим етапом, першим 

кроком у напрямку зняття напруги, зниження психоемоційного стану і 

залучення до систематичних звнять.  

 Аналіз літературних джерел вказує, що у людини без вад рухова 

активність є природною потребою, а для осіб з інвалідністю – це спосіб 

існування, об'єктивні умови життєздатності. Вона дає незалежність і 
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впевненість у своїх силах, розширює коло знань і спілкування, змінює ціннісні 

орієнтації, збагачує духовний світ, покращує рухові можливості, підвищує 

життєвий тонус, фізичне і психічне здоров'я, отже, відкриває можливості 

позитивної зміни біологічного та соціального статусу [27, 45, 54, 55]. 

На думку С. П. Євсєєва [87], зміст адаптивної рухової рекреації 

спрямовано на активізацію, підтримку або відновлення фізичних і духовних 

сил, витрачених інвалідом під час основного виду діяльності (трудової, 

навчальної, спортивної та ін.) на профілактику стомлення, розвага, цікаве 

проведення дозвілля та взагалі на оздоровлення, поліпшення кондиції, 

підвищення рівня життєстійкості через задоволення або із задоволенням.  

Як зазначає Л. В. Шапкова [264, 265] для осіб з інвалідністю адаптивна 

фізична рекреація – не тільки біологічно виправдана саморегульована рухова 

активність, що підтримує емоційний стан, здоров'я і працездатність, але і спосіб 

подолання замкнутого простору, психічний захист, можливість спілкування, 

задоволення особистих інтересів, смаків, бажань у виборі видів і форм занять. 

 З цього визначення випливає ряд важливих специфічних завдань 

адаптивної фізичної рекреації, що відбивають її сутність: гедоністична функція 

(насолода, розвага, задоволення); оздоровчо-відновлювальна (профілактика, 

оздоровлення, відновлення фізичних сил, перемикання на інший вид 

діяльності); розвиваюча (підтримання фізичних кондицій); виховна 

(самовиховання духовних сил, життєстійкості) [6, 8, 19, 43].   

В рамках рекреаційно-оздоровчого спрямування адаптивна рухова 

рекреація виконує оздоровчо-рекреаційну функцію, виступаючи як засіб і метод 

досягнення ефективного здорового відпочинку, відновлення і підтримання 

оперативної працездатності, організації цікавого, емоційного дозвілля [2]. 

Дослідженнями В. К. Бальсевіча, 1990 [29] встановлено, що головні 

стратегічні засади в оздоровчо-рекреаційних занять такі: «адекватність змісту 
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фізичної підготовки і її умови індивідуальному стану дитини, гармонізація та 

оптимізація навантаження». 

 Адаптивна фізична рекреація відрізняється різноманітністю форм 

(нерегламентованністю). У цьому випадку мається на увазі теорія діяльності та 

потреб, коли в процесі діяльності виникають нові потреби, і у тих хто 

займається виникає необхідність у більш складних за змістом і за формами 

організації їх рухової активності (на основі отримання задоволення від цих 

занять). 

На міжнародному симпозіумі «Спорт для осіб з інвалідністю» у 1982 р. 

ЮНЕСКО визначило чотири основних напрями АФК, одним з яких виділено 

адаптивну фізичну рекреацію поряд з адаптивним спортом, фізичним 

вихованням та фізичною реабілітацією. Перераховані компоненти, з одного 

боку, мають самостійний характер, кожний з них вирішує свої завдання, має 

власну мету, структуру, форму, зміст, а з іншого вони тісно взаємопов’язані. 

Вони покликані за допомогою раціонально організованої рухової активності  

використовуючи збережені функції, природні ресурси, максимально 

реалізувати можливості організму і особистості для повноцінного життя, 

соціальної активності в суспільство осіб без вад. В даному контексті адаптивну 

фізичну рекреацію розглядають, як компонент (вид) АФК, що дозволяє 

задовольнити потреби особи з інвалідністю у стані здоров'я під час відпочинку, 

розваги, цікавому проведенні дозвілля, зміні виду діяльності, отриманні 

задоволенні, у спілкуванні; відновлення сил і фізичної працездатності людей з 

особливими потребами шляхом застосування засобів фізичного виховання 

[124]. 

 Зміст адаптивної рухової рекреації спрямовано на активізацію, підтримку 

або відновлення фізичних сил, витрачених особою з інвалідністю під час будь-

якого виду діяльності, на профілактику стомлення, гіподинамії, розвага, цікаве 

проведення дозвілля і взагалі на оздоровлення, поліпшення кондиції, 
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підвищення рівня життєстійкості через задоволення або із задоволенням [15, 26, 

29, 43]. 

 В узагальненому розумінні адаптивна фізична рекреація (АФР) – це 

органічна частина адаптивної фізичної культури, специфічним змістом якої є 

рухова діяльність, спрямована на задоволення потреб осіб з інвалідністю 

активно відпочивати для адаптації, для відновлення, для зміни діяльності, а 

також удосконалення особистої конституції фізичної та духовної. На думку 

багатьох дослідникі [77, 22], АФР – це процес використання основних засобів 

адаптивного фізичного виховання, ігор, розваг, а також природних чинників 

для активного відпочинку, зміни виду діяльності, відволікання від процесів, 

що спричиняють фізичну, психічну й інтелектуальну втому, отримання 

задоволення від занять фізичними вправами [4, 26, 37, 43, 134]. 

Дані наукових досліджень Н. А. Деделюка [70] свідчать про те, що 

адаптивна рекреація спрямована на активізацію, підтримання й відновлення 

фізичних сил, які витрачаються людьми з обмеженими фізичними 

спроможностями за час будь-якої діяльності: роботи, навчання, спорту і на 

профілактику стомлення, на розваги, цікаве проведення вільного часу, 

оздоровлення, покращання кондиції, «підвищення рівня життєздатності через 

задовольняння».  

 На думку J.R. Kelly 2009 [287]; В. М. Видрина та А. Д. Джумаєв, 1989 

[56],  характерною особливістю адаптивної рухової рекреації є свобода вибору 

засобів, форм, партнерів, переключення на інші види діяльності, широта 

контактів, самоуправління, ігрова діяльність, задоволення від рухів. Отже, ряд 

авторів підкреслює, що адаптивну рухову рекреацію слід розглядати, як  

добровільну форму фізкультурної діяльності, що спрямована на активізацію, 

підтримку або відновлення фізичних сил, на оздоровлення, профілактику 

стомлення, і взагалі на поліпшення кондиції, підвищення рівня життєстійкості 
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через задоволення або з задоволенням, на розваги та цікаве проведення 

дозвілля особами з відхиленнями у стані здоров’я. 

 На думку Т. М. Осадченка, А. А. Семенова, В. Т. Ткаченка [2] рухова 

рекреація задовольняє руховий та емоціональний «голод» і відповідає 

інтересам і потребам даної категорії людей, так як є добровільною, доступною і 

реальною формою реалізації своїх фізичних можливостей, де основне не 

результат, а сам процес. Спілкування займає важливе місце для людей з вадами. 

Заняття часто об’єднують дітей та дорослих, здорових та людей з різними 

патологічними порушеннями, осіб різного рівня розвитку, соціального стану, 

професії та національності, що створює благополучний психологічний клімат 

та умови, при яких задовольняються потреби в приналежності до конкретної 

групи, суспільства в цілому. 

 Найбільший ефект від адаптивної рухової рекреації, основна ідея якої 

полягає в забезпеченні психологічного комфорту і зацікавленості займаються за 

рахунок повної свободи вибору засобів, методів і форм занять, слід очікувати в 

разі її доповнення оздоровчими технологіями. Основна мета адаптивної рухової 

рекреації полягає в прищепленні особистості з вадами перевірених історичною 

практикою світоглядних поглядів Епікура, який проповідував філософію 

(принципів) гедонізму, в освоєнні особі з вадами основних прийомів і способів 

рекреації. Він виділяє, що характерними рисами є свобода вибору засобів і 

партнерів, перемикання на інші види діяльності, широта контактів, 

самоврядування, ігрова діяльність, задоволення від руху. Для осіб з 

інвалідністю адаптивна рухова рекреація – не тільки біологічно виправдана 

саморегульована рухова активність, підтримуюча емоційний стан, здоров'я і 

працездатність, а й спосіб подолання замкнутого простору, психічний захист, 

можливість спілкування, задоволення особистих інтересів, смаків, бажань у 

виборі видів і форм занять. У разі набутої  інвалідності або після тяжкого 

захворювання адаптивна рухова рекреація може і повинна стати першим 
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етапом, першим кроком в напрямку зняття (подолання) стресу і сприяти 

залученню до адаптивної фізичної культури і всіх її напрямків (адаптивному 

фізичному вихованню, адаптивному спорту та ін.). Щоб уникнути чисто 

термінологічних непорозумінь, підкреслимо, що в навчальному посібнику для 

інститутів фізичної культури С. Матвєєв та ін. [168] даний вид АФК називає 

фоновим, додатково включаючи в нього гігієнічну (в рамках повсякденного 

режиму життя) фізичну культуру. 

Під впливом занять адаптивною фізичною рекреацією у студентів з 

інвалідністю розширюється коло спілкування і підвищується соціальна 

активність, змінюються інтереси, мотиви, ціннісні орієнтації на роль рухової 

активності, що природно створює передумови до набуття соціальної, психічної, 

побутової незалежності, самоактуалізації та інтеграції в суспільстві. Таким 

чином, адаптивна фізична рекреація здійснює такі соціальні функції: 

комунікативну, соціалізуючу, інтегративну. Виділення цих функцій носить 

умовний характер, так як їх прояв впливає на особу з інвалідністю одночасно і 

комплексно, формуючи характер, поведінку, стосунки з людьми, природою, 

суспільством [8, 29, 39, 46]. 

Аналіз даних спеціальної літератури [157, 206] та власні дослідження 

доводять, що у АФР використовують ті самі засоби, що й у АФК і адаптивному 

спорті, але застосування даних засобів різного характеру і змісту спрямовано у 

профілактичних, коригуючих інколи реабілітаційних цілях і реалізується на 

основі знання анатомо-фізіологічних особливостей відповідної нозології, 

індивідуального підбору оптимальних фізичних навантажень з врахуванням 

функціонального стану організму. 

 До основних засобів відносяться різноманітні рухливі, рекреаційні та 

спортивні ігри (бадмінтон, настільний теніс, міні-футбол, дартс, більярд, 

баскетбол, у тому числі в колясках, містечка, лапта, шахи, шашки та ін.), 

плавання і купання, катання на ковзанах, лижах, санках, на човнах, біг 
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«підтупцем», орієнтування на місцевості, прогулянки і туристські походи, 

спортивні розваги, танці, атракціони, забави, вікторини в поєднанні з 

театралізованими виставами, а також фізкультурні свята, конкурси, спартакіади 

та дні здоров'я, зльоти, екскурсії, імпровізовані змагання, що дають можливість 

розширити коло засобів навчання рухової активності слабочуючих студентів. 

Позитивними особливостями системи різноманітних фізичних вправ є їх 

універсальність, відсутність негативного впливу на стан здоров’я, можливість 

тривалого застосування та самостійного виконання [14, 134, 135]. 

 АФР відрізняється різноманітністю форм та засобів 

(нерегламентованністю) рухової активності яка є важливим корекційно-

виховним засобом подолання дефектів розвитку і формування особистості та 

головною умовою повноціннішої підготовки студентської молоді із вадами 

сдуху до життя і суспільства. При цьому одночасно вирішується досить 

важливе завдання – соціальна реабілітація даних осіб. Отже, можна 

констатувати, що у цьому випадку мається на увазі теорія діяльності та потреб, 

коли в процесі діяльності виникають нові потреби, і у тих хто займається 

виникає необхідність у більш складних чи спрощених за змістом і за формами 

організація їх рухової активності адекватні індивідуальним можливостям 

особистості, на основі цього отримання задоволення від занять і невідчувати 

своїх психофізичних вад [6, 111, 105]. 

Аналіз вітчизняних наукових джерел свідчить [70, 122] про те, що АФР 

необхідно розглядати як складну комплексну систему заходів, методів 

спрямованих на підвищення рівня фізичної працездатності, соматичного 

здоров’я, забезпечення біологічної норми рухової активності, розвитку 

психологічних властивостей особи (емоційно-вольової сфери, групової 

згуртованості, здатності до саморегуляції, ціннісних орієнтацій, 

комунікабельності), розширення можливостей щодо майбутньої професійної 

діяльності.  
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Підсумовуючи сутність вищезазначеного можемо констатувати, що АФР 

призводить до переходу від наміру забезпечувати зниження рівня ізоляції осіб з 

інвалідністю до конкретних дій – досягнення максимального рівня їх соціальної 

інтеграції. Вона створює умови для вирішення проблем на шляху соціалізації, 

поступово змінюючи байдуже ставлення на конкретні дії на позитивне 

сприйняття осіб з інвалідністю, задіюючи батьківські спільноти, викладацький 

склад, спеціалістів різних рівнів, небайдужих осіб та підвищуючи рівень 

інформаційно-просвітницької діяльності [8, 29, 39, 46]. 

У той же час аналіз науково-методичної літератури, наукових публікацій 

свідчить про значну недостатність программного, науково-методичного 

забезпечення цього процесу. Дослідженнями виявлений великий суспільний 

запит  щодо розвитку АФК і зокрема АФР, з одного боку, і відсутність 

державного статусу відповідної галузі діяльності, у тому числі наукової галузі – 

з іншого. Характерною рисою є очевидна неузгодженість у використанні 

окремих термінів і понять, що призводить до невідповідності інтерпретацій, а 

це не сприяє ефективності практичного втілення теорії АФР, яка б відповідала 

сучасним вітчизняним науковим уявленням [3, 26, 29, 35]. 

Підсумки в розглянутих теоретико-методологічних засадах АФР 

підкреслюється, що спосіб мислення, його форми, орієнтовні цілі, вихідні 

принципи дослідження складають методологію пізнавальної діяльності і 

дозволяють осмислити попередній досвід і окреслити зміст нової парадигми 

АФР, що відповідала б сучасним українським реаліям. Актуальність даного 

питання вказує на важливу його соціальну значущість для найбільш 

ефективного та доступного шляху інтеграції в суспільство осіб з інвалідністю. 

1.2. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у системі 

адаптивного фізичного виховання студентів з вадами слуху 

В умовах стійкої тенденції прогресивного погіршення здоров’я 

студентської молоді з вадами слуху здоров'язбереження у ЗВО стає нагальною 
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необхідністю сьогодення [22, 162]. В останні десятиріччя у європейських 

країнах світу спеціально організована рухова активність студентів із 

нозологічними особливостями фізичного, сенсорного розвитку розглядається як 

потужний засіб зміцнення здоров’я молоді, створення умов для покращення 

ефективності освітньої діяльності, раціональної організації дозвілля та 

підвищення якості життя в цілому. Аналіз світового досвіду та результатів 

наукових досліджень свідчить, що в Україні ефективним напрямком 

підвищення рівня рухової активності студентської молоді з вадами слуху є 

вдосконалення системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності в умовах 

ЗВО [1, 5, 7]. Внаслідок дії певних об‘єктивних і суб‘єктивних чинників 

недооцінюються можливості оздоровчо-рекреаційної рухової активності у 

веденні здорового способу життя та зміцненні здоров‘я молоді з вадами слуху, 

а також у вирішенні інших соціально-економічних проблем суспільства. 

На сьогодні в Україні налічується майже 3 млн. осіб з інвалідністю. За 

останні 15 років кількість осіб з інвалідністю, які сьогодні здобувають вищу 

освіту у різних ЗВО нашої країни має тенденцію до збільшення (зросла 

приблизно у двічі). 

Гуманістичний напрям сучасної освітньої ситуації, реформування 

системи освіти та виховання, вирішення соціально-педагогічних завдань, що 

стосуються питань інтегрованості, соціалізації студентської молоді з вадами 

слуху, потребують в реаліях сьогодення в українському суспільстві змінити кут 

зору в парадигмі сприйняття: розглядаючи молоду людину з інвалідністю у 

фокусі інтегрованого комплексного підходу, який забезпечує дотримання її 

прав, основних свобод і гідності [124]. 

 Аналіз останніх досліджень дозволяє констатувати, що педагогічні 

аспекти навчання та виховання студентів з вадами слуху, а також окремі 

специфічні для них методи та прийоми роботи відображено у працях багатьох 

учених [5, 27, 63, 98, 156]. Проте недостатньо вивченою залишається сфера 
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оздоровчо-рекреаційної рухової активності у системі адаптивного фізичного 

виховання студентської молоді з вадами слуху. 

Результати сучасних наукових пошуків, широкий спектр досліджень 

присвячених вивченню ролі рухової активності для зміцнення здоров'я 

студентської молоді з вадами слуху, підвищення якості та тривалості їх життя, а 

також питання особливостей практичного застосування оздоровчо-

рекреаційних заходів у системі адаптивного фізичного виховання студентської 

молоді різних нозологічних груп, довели статистично достовірні позитивні 

зміни за показниками підвищення психофізичного, соціального та морального 

розвитку, отримання задоволення від систематичної рухової активності, 

організації здорового дозвілля. Урахування особливостей реалізації процесів 

соціальної адаптації, реабілітації та інклюзії у студентів з вадами слуху, їхніх 

вікових та сенсорних особливостей та багаторівневої структури проблеми 

дозволить підібрати активні заходи, що в результаті сприятимуть їх всебічній 

інтеграції у суспільстві й формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій на 

здоровий спосіб життя [128].  

Тематичний діапазон наявних досліджень доволі значний і спрямований 

на розв’язання різноманітних питань проте, важливими залишаються подальше 

узагальнення та адаптація сучасних підходів до організації оздоровчо-

рекреаційної рухової активності студентської молоді з вадами слуху, що врахує 

сучасні умови навчання в ЗВО, а також особливості залучення студентів до 

рухової активності в палітрі конкретних умов (політико-економічних, 

соціально-психологічних, навчально-виховних, матеріально-технічних, 

природно-географічних) з урахуванням традицій ЗВО та фахової спеціалізації 

викладачів [45]. 

Складність наукового обґрунтування педагогічного та соціально-

виховного потенціалу оздоровчо-рекреаційної сфери відмічається багатьма 

ученими [98, 170, 229]. Оздоровчо-рекреаційна рухова діяльність відзначається 
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динамізмом, різноманіттям форм, напрямів, універсальністю їх використання 

орієнтованих на максимальне задоволення потреб студентської молоді з 

вадами, створення культурного простору в соціумі з притаманною стійкістю й 

рухливістю, що дозволяє поєднувати можливості особистісної автономності, 

свободу вибору та самовизначення молоді. При цьому можна також підібрати 

індивідуальну траєкторію розвитку з урахуванням здібностей, можливостей, 

психологічних особливостей студентів з вадами слуху, змістовно наповнити 

їхній вільний час з орієнтацією на здоровий спосіб життя [49, 123]. 

 Багатогранність форм дозвілля як специфічної сфери студентської 

діяльності зумовлює наявність великої кількості різноманітних її функцій. 

Аналіз наукової проблематики свідчить, що базовими соціокультурними 

функціями є розвиваюча, рекреаційна та розважальна. При цьому специфіка 

вияву розвиваючої функції полягає в тому, що на відміну від навчального 

процесу студентів з вадами слуху у ЗВО, у дозвіллі вона реалізується в ході 

рекреаційної і розважальної діяльності [8, 29, 39, 46]. 

Враховуючи багатовекторність форм дозвілля, встановлено, що 

оздоровчо-рекреаційна спрямованість передових систем фізичного виховання є 

основою здорового способу життя молодого покоління. Разом із відмовою від 

шкідливих звичок, раціональним харчуванням, сприятливою екологічною 

ситуацією, оптимальним співвідношенням праці та відпочинку вона є 

чинником, що сприяє вдосконаленню психофізичної підготовки студентів з 

обмеженими можливостями до активного життя і професійної діяльності, 

покращує розвиток інтелектуально-творчого потенціалу, орієнтована на 

ефективне використання збережених аналізаторів і функцій із компенсаторно-

корекційним навантаженням, розширює світогляд та зумовлює рівень 

опанування студентською молоддю знань, умінь і навичок, впливає на 

відповідну їх освіченість та інтеграцію у суспільство [16, 65, 134, 189]. 
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Принциповим аспектом є приведення у відповідність до реалій 

сьогодення системи оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів з вадами 

слуху та відхід від традиційних стереотипів, що не дозволяють досягти 

поставленої мети – соціальної інтеграції особистості. У науковій літературі 

термін «інтеграція» в широкому розумінні визначають як надання особі з 

інвалідністю прав і можливостей брати участь у всіх видах соціального життя 

разом з іншими членами суспільства. Згідно із сучасним вітчизняним 

соціально-педагогічним поглядом, «інтеграція» – це, по-перше, процес та стан 

поєднання різних за якістю соціальних елементів у функціонально єдиний 

організм, по-друге, це процес входження до певної системи (цілісності), яка вже 

утворилась, до тієї чи іншої соціальної частки (групи, індивіда), що зливається 

із системою й набуває ознаки структурного, складового елемента [4]. Соціальна 

інтеграція, насамперед спрямована на соціальну адаптацію молоді з 

інвалідністю до загальної системи соціальних стосунків у межах того 

середовища, в яке вони інтегруються. 

За результатами численних наукових досліджень [5, 34, 138] встановлено, 

що останнім часом на тлі інтенсифікації освітнього процесу у ЗВО студенти з 

вадами слуху страждають від негативних наслідків науково-технічного 

прогресу, нераціональної організації навчально-виховної діяльності, відносної 

свободи студентського життя,  проблем у соціальному та міжособистісному 

спілкуванні. Спостерігається також тенденція до зниження обсягу рухової 

активності. Постійний дефіцит рухової активності в режимі життя студентів 

стає загрозою їхньому здоров'ю та нормальному функціонуванню.  

На підставі опрацьованих науково-методичних джерел [5, 55, 113, 153] 

було підтверджено наявну проблему гіподинамії серед представників 

студентської молоді з вадами слуху. Слід зазначити протиріччя у молоді між 

вербальним рівнем знань про користь рухової активності й реальним її 

фізичним рівнем, переоцінку побутової і виробничої рухової активності, 
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відсутність відповідальності за власний стан здоров’я. Встановлено, що 

студенти практично половину вільного часу проводять, відпочиваючи у 

статичному положенні лежачи або сидячи під час перегляду телепередач; 

воліють переміщатися транспортними засобами; фактично втрачений інтерес до 

самостійних занять рекреаційною руховою активністю. Із цього можна 

констатувати, що рівень рухової активності представників студентської молоді 

з вадами слуху низький і потребує включення до режиму дня заходів, 

спрямованих на підвищення рухової активності, що відповідає середньому, і 

особливо, високому рівнях. 

Сьогодні більшість ЗВО культивують певне коло видів оздоровчо-

рекреаційної діяльності, що часто не відповідає потребам, інтересам студентів, 

тому мотивація до такої діяльності в обстежуваного контингенту переважно 

внутрішня, що ускладнює зовнішнє мотивування і у подальшому призводить до 

гіподинамії, збільшення нервово-психічної втоми, певної замкнутості та 

соціальної дезадаптації [64]. 

За рахунок соціальної інтеграції осіб з інвалідністю засобами фізичної 

рекреації можна забезпечити не лише зміцнення здоров’я, корекцію рухових, 

емоційних, соціальних відхилень, розвиток комунікативних здібностей тощо, а 

й формування мотиваційних орієнтацій на здоровий спосіб життя. 

Пріоритет оздоровчої спрямованості фізичної культури, закріплений у 

державно-правових і законодавчо-нормативних документах, вимагає 

застосування в системі фізичного виховання студентської молоді новітніх 

технологій підвищення рівня їхньої рухової активності, зокрема, організації 

дозвіллєвої діяльності студентів, що матиме оздоровчо-рекреаційну 

спрямованість [24]. 

Проблема організації вільного часу студентів із вадами слуху 

відзначається великою складністю й суперечливістю. Значний обсяг 

неорганізованого вільного часу молоді і невміння розпорядитися ним нерідко 
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призводить до їх серйозних соціальних проблем. По-перше, маючи можливість 

вибирати заняття на дозвіллі за власним бажанням, студентська молодь часто 

не готова до усвідомленого вибору видів діяльності, що сприяють 

повноцінному формуванню особистості. По-друге, прагнучи до самостійності у 

виборі форм використання дозвілля, студенти обмежені певним колом 

соціальних ролей. По-третє, зазвичай, молоді люди сприймають дозвілля тільки 

як час пасивного відпочинку, розваг. Саме тому організація їхнього дозвілля 

дуже складна, багатоступенева та досить суперечлива [70, 242]. 

Організація оздоровчо-рекреаційної діяльності молоді з вадами слуху в 

системі адаптивного фізичного виховання ЗВО передбачає дотримання єдності 

мети, завдань, методів, засобів і форм організації рухової активності під час 

дозвілля, спрямованих на зміцнення їхнього здоров'я, всебічний психофізичний 

розвиток, підвищення розумової та фізичної працездатності та основних 

професійних компетенцій майбутніх фахівців, формування у них філософії 

здорового способу життя шляхом опосередкованого та безпосереднього впливу 

на її складові, що полягають у раціональній організації вільного часу, 

задоволенні природної потреби в достатній руховій активності, отриманні 

задоволення від змістовного проведення дозвілля [12, 41,157].  

Зазначимо, що аналіз програмно-нормативних документів із 

функціонування системи адаптивного фізичного виховання студентів з 

інвалідністю українських ЗВО показав, що незважаючи на акцентовану увагу з 

боку держави зафіксовану у відповідних постановах та законодавчих базах, 

фактично не вирішено проблему збереження та зміцнення здоров'я молоді з 

інвалідністю через недостатню розробку механізмів їх реалізації. На сьогодні 

спостерігається низька кваліфікація кадрів, спеціалістів даної сфери; не 

розроблений зміст програмного матеріалу; низький рівень використання 

сучасних технологій рухової активності у освітньому процесі; неефективне 

планування поза освітньої діяльності, як наслідок – нецікаві форми роботи для 
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студентської молоді, формальні, уніфіковані підходи до планування оздоровчо-

рекреаційних заходів, відсутність упорядкованої системи проектування 

позанавчальної діяльності з адаптивної фізичної рекреації, що знижує 

ефективність залучення студентів до занять у позанавчальний час. Сучасна 

державна соціально-культурна політика не тільки не реалізує конкретні цілі, а й 

навіть не має чітко сформованих орієнтирів і продуманої стратегії у даному 

напрямі [10, 95]. 

Все це свідчить про те, що виникла необхідність створення якісно нового 

рівня освітніх і оздоровчо-рекреаційної послуг з використанням новітніх 

технологій і технологічних досягнень цивілізації; формування умов для 

широкого доступу і залучення молоді з вадами до культурних цінностей; 

створення умов для здорового способу життя молоді [1, 100,128]. 

Досягнення мети фізичної рекреації в системі адаптивного фізичного 

виховання студентів з вадами слуху в умовах ЗВО має забезпечуватися 

комплексним вирішенням основних завдань, що мають бути реалізовані в 

процесі рекреаційної діяльності, а саме: 

- оздоровчі:  зміцнення здоров'я студентів засобами фізичної рекреації; 

формування свідомої потреби в підтриманні високого рівня фізичної та 

розумової працездатності, самоорганізації здорового способу життя;  

- освітні: оволодіння теоретичними знаннями про самостійну організацію 

рухової активності під час дозвілля; оновлення та доповнення теоретичних 

відомостей про вплив засобів фізичної рекреації на організм особистості; 

формування системного комплексу знань, теоретичних основ і практичних 

навичок для реалізації потреби молоді в руховій активності та фізичному 

вдосконаленні на виробництві, у побуті, в сім'ї; оволодіння новими руховими 

вміннями та навичками з різних видів оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності, удосконалення та модифікація попередньо сформованих навичок;  
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- виховні: формування у студентської молоді правильного естетичного 

сприйняття довкілля;  створення умов для повної реалізації творчих здібностей 

студентів; встановлення соціальних контактів норм міжособистісного 

спілкування, емоцій, вольових якостей та ін.  у рамках неформального 

спілкування (розширити коло спілкування, знайти нових товаришів, друзів); 

моральне, естетичне, духовне удосконалення та подальший розвиток 

особистості студентів під час дозвілля, організованого на засадах сучасних 

загальнонаукових і спеціальних технологій у галузі теорії, методики і практики 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності [122].   

- корекційні: мається на увазі корекція порушення (дефекти) сенсорних 

систем (зору, слуху), мови, інтелекту, емоційно-вольової сфери, соматичних 

функціональних систем та ін. У зв'язку з тим, що об'єктом уваги в адаптивній 

фізичній культурі є людина з відхиленнями у стані здоров'я, то цілком логічно 

спробувати, використовуючи величезний потенціал оздоровчо-рекреаційної 

діяльності, виправити наявний недолік, скорегувати, якщо це можливо, 

основний його дефект. Причому, чим раніше буде виявлений той чи інший 

дефект, тим більша ймовірність його корекції процесі фізичної рекреації. 

Корекційні завдання можна проводити як у відношенні до основного дефекту, 

так і супутних захворювань, а також у відношенні до вторинних порушень, що 

обумовлені основним дефектом. 

У розробках Є. Н. Приступи [219] і співавторів зазначається, що вказані 

завдання рекреації мають різне значення на різних етапах фізичного розвитку 

людини. 

Передбачаємо, що у процесі планування змісту та форм оздоровчо-

рекреаційної діяльності студентів необхідно враховувати структуру їхньої 

мотивації до участі в оздоровчо-рекреаційних заходах.  

Швидких результатів досягнення поставленої мети через реалізацію 

окреслених завдань оздоровчо-рекреаційної рухової активності у системі 
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адаптивного фізичного виховання студентської молоді з вадами слуху 

очікувати не можна, тому що оптимізація емоційної, когнітивної сфери 

особистості впливає на стан систем організму (нервової, імунної та 

ендокринної) опосередковано, а часовий фактор отримання оздоровчо-

рекреаційного ефекту визначається об’єктивними характеристиками протікання 

фізіологічних процесів в організмі.  

Педагогічним результатом впровадження оздоровчо-рекреаційних 

програм слід вважати: позитивну динаміку особистісних ресурсів студентів – 

фізичної та психічної адаптації, працездатності, нервово-психічної 

саморегуляції, свідомого проектування власної навчально-професійної 

діяльності на основі цінності здоров'я; зменшення рівня захворюваності; 

домінування позитивних емоцій; впевненість у собі, у власних силах, стійка 

адекватна самооцінка; сформованість здорового способу життя, накопичення 

студентами досвіду оздоровчо-рекреаційної діяльності, формування 

здоров'язберігаючої компетентності [145]. 

Узагальнюючи та систематизуючи сучасні наукові дані, ми прийшли до 

висновку, що оздоровчо-рекреаційна діяльність сприяє залученню молоді з 

вадами слуху в соціум із засвоєнням норм поведінки, психологічних 

механізмів, соціальних цінностей, набуттям якостей, необхідних для успішного 

функціонування в суспільстві і сприяє підвищенню самооцінки, самореалізації, 

самовираження, самовдосконалення та реалізації рівних прав і можливостей, 

формуванні відчуття особистісної значущості та повноцінності. Тому ціннісне 

поле оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності необхідно все ширше 

застосовувати в повсякденній діяльності студентської молоді з вадами слуху та 

в умовах ЗВО, щоб у їхньому житті рекреаційна діяльність займала пріоритетне 

місце. 

Планування, конкретизація та комплексне вирішення оздоровчих, 

виховних та освітніх завдань у системі фізичного виховання студентів з вадами 
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слуху під час дозвільної діяльності в умовах ЗВО, що ґрунтується на врахуванні 

їхніх домінуючих потреб і мотиваційних тенденцій, сприятиме формуванню 

природного потягу до активного та змістовного проведення дозвілля стане 

вагомим підґрунтям для формування здорового способу життя.  

1.3. Теоретико-методичні особливості оздоровчо-рекреаційної 

діяльності студентської молоді з вадами слуху 

Гуманістична парадигма сучасної освітньої ситуації, реформування 

освіти й виховання та розв’язання соціально-педагогічних завдань соціалізації 

молоді з інвалідністю потребують гарантій з боку держави щодо забезпечення 

прав особистості в теперішній, складній державній ситуації [132, 134]. 

Проблеми наукового обґрунтування педагогічного та соціально-

виховного потенціалу рекреаційної сфери визначаються як вітчизняними, так і 

зарубіжними авторами. Організаційні й методичні основи даної діяльності 

постійно потребують удосконалення, необхідність якої наразі стала ще більш 

нагальною потребою. Це викликається, з одного боку, низьким рівнем рухової 

активності, що супроводжується різними функціональними відхиленнями 

організму студентської молоді з вадами  слуху, і з іншого боку, їх інтеграція в 

сучасне суспільство вимагає більш високого рівня адаптації до сучасних умов, а 

також функціонального удосконалення всього організму. На сучасному етапі у 

цій сфері актуальною проблемою є врахування специфіки соціально-

педагогічної діяльності з метою створення оптимальних умов для успішної 

соціалізації студентів з обмеженими можливостями в освітньому просторі. 

Складність і багатогранність рекреації як специфічної сфери людської 

діяльності зумовлює наявність великої кількості різноманітних підходів [11, 14, 

49, 51, 94].  

В науці досліджено різні аспекти порушеної проблеми, є різні підходи до 

організації оздоровчо- рекреаційної діяльності студентської молоді з вадами 

слуху. Це означає якісно новий рівень рекреаційно-дозвільних послуг з 
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використанням новітніх програм і технологічних досягнень цивілізації; 

національне виховання і створення умов для широкого доступу і залучення 

молоді з особливими потребами до культурних цінностей; створення умов для 

здорового способу життя. З іншого боку, сучасна молодіжна соціально-

педагогічна політика не тільки не реалізує дані цілі, а й навіть не має чітко 

вибудуваних орієнтирів і продуманої стратегії. 

Проблема організації вільного часу студентів відрізняється великою 

складністю й суперечливістю. Великий обсяг неорганізованого вільного часу 

молоді з вадами слуху і невміння розпорядитися ним нерідко призводить їх до 

серйозних соціальних проблем [1, 62, 65]. Більшу частину часу студентська 

молодь з вадами слуху проводить в інтернет-мережі та за переглядом 

телепрограм 33 %, спілкуванні з друзями та сімє’ю  становить 23 %, 15 %  

проведення часу в розважальних закладах, 14 % займаються спортом. З числа 

опитуваних 15 % студентів з вадами слуху займаються оздоровчо-рекреаційною 

діяльністю в позанавчальний час: пішохідні прогулянки на свіжому повітрі, 

відвідування водних об’єктів із сім’єю або друзями, самостійно виконують 

ранкову-гігієнічну зарядку, займаються оздоровчим бігом, гімнастикою, 

настільним тенісом, грають у футбол [145].  

Отже, маючи можливість вибирати заняття на дозвіллі за власним 

бажанням, студентська молодь з вадами слуху часто не готова до усвідомленого 

вибору видів діяльності, що сприяють повноцінному формуванню особистості. 

Прагнучи до самостійності у виборі форм використання дозвілля, студенти 

обмежені певним колом соціальних ролей. Саме тому організація рекреаційно-

оздоровчої діяльності студентської молоді з вадами, з одного боку, складна, а з 

іншого – досить суперечлива. В реаліях сьогодення існують істотні протиріччя 

між потребами студентів використовувати своє дозвілля як сферу 

самореалізації, повноцінного спілкування, активного прояву самостійності й 

невмінням реалізувати себе у дозвіллі через серйозні недоліки в організації і 
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недостатність створення умов і середовища для їх навчання раціональній 

організації вільного часу. 

Найрізноманітніші соціальні площини для певних справ сучасної 

студентської молоді з вадами слуху – це оздоровчо-рекреаційна діяльність, де 

можна проявляти свою самостійність, вміння приймати рішення та керувати, 

організовувати та організовуватись. Це не тільки спілкування, але й певною 

мірою соціальна гра, в якій відсутність навичок призведе в майбутньому до 

того, що людина вважатиме себе вільною від обов’язків [63, 95, 102, 154]. 

Намагання вирішити зазначену проблему на теоретико-методологічних 

засадах традиційного адаптивного фізичного виховання не приводять до 

суттєвих результатів. Очевидно, відсутність належного ефекту є результатом 

негнучкої системи стандартизованих способів організації й методики 

проведення. В цих умовах стали закономірними і логічними результати пошуку 

ефективних шляхів забезпечення доступності для студентської молоді з вадами 

слуху організованої рухової активності заради вдосконалення здоров’я і 

роботоздатності, створення умов для покращення якості життя, раціональної 

організації дозвілля та зменшення соціальної ізольованості.  

Аналіз значного масиву наукових знань з цієї проблеми свідчить про те, 

що при організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентської 

молоді з вадами є достатньо питань, які висвітлені фрагментарно й не отримали 

необхідного науково-методичного обґрунтування. Одне з них – негативне 

ставлення студентів з вадами слуху до поза навчальної фізичної активності, що 

спричинює науковців до пошуку інноваційних підходів до планування та 

організації таких занять, розробки науково-обґрунтованого програмно-

методичного забезпечення, що в сукупності сприятиме підвищенню інтересу 

студентів [5, 132]. 

Процес формування мотивації до систематичних занять фізичної 

рекреації студентської молоді повинен здійснюватися на основі взаємодії 
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педагогічної та соціальної систем, які забезпечують всебічний розвиток 

особистості, формування усвідомленої потреби в активному способі життя, 

задоволенні потреби студентів у зміцненні і збереженні здоров’я, рухової 

активності, раціональному відпочинку і розвагах, творчому розвитку і 

спілкуванні. Для підвищення рухової активності студентів мають бути 

враховані їх переваги у виборі форм, видів, змісту і організації оздоровчо-

рекреаційної діяльності. У цьому плані оздоровча цінність засобів фізичної 

рекреації визначається перебуванням у природних умовах, позитивній дії 

різноманітних природних чинників у поєднанні із фізичною діяльністю. Усе це 

сприяє повноцінному відпочинку, зміцненню здоров’я та загартуванню 

організму [105, 128]. 

Важливість і ефективність фізичної рекреації також підвищується завдяки 

соціально-педагогічним засадам. Тому впровадження заходів фізичної рекреації 

для молоді з вадами слуху має бути спрямована на: активізацію свідомого 

ставлення студентів до проблем пов’язаних із забезпеченням належного рівня 

фізичної підготовленості; системну рекреаційно-оздоровчу діяльність з 

урахуванням комплексного підходу вдосконалення психофізичної підготовки 

до активного життя і професійної діяльності; використання диференційованого 

підходу, який обумовлений сприятливим для визначеної нозологічної групи 

співвідношенням засобів і методів з урахуванням індивідуальних 

характеристик і параметрів; інноваційний підхід – що означає формування у 

студентів здатності до самостійної діяльності, нестандартного мислення й 

ініціативності в організації оздоровчо-рекреаційної роботи. 

Соціально-педагогічні засади фізичної рекреації для досліджуваного 

контингенту базуються на забезпеченні єдності  таких пріоритетних (основних 

підходів). Зовнішня відкритість забезпечується гнучким реагуванням на швидко 

змінювану соціально-педагогічну ситуацію, прагненням чітко виконати 

намічене соціальне завдання. Внутрішня відкритість пов’язана із прагненням у 
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кожному випадку підібрати для певного студента індивідуальну траєкторію 

розвитку з урахуванням його психологічних особливостей, здібностей і 

схильностей [93, 152]. 

Також слід зауважити, що ефективне використання потенціалу дозвілля, 

виховання у студентів з вадами слуху вміння раціонально та ефективно 

використовувати свій вільний час стимулюють пошук нових підходів до 

забезпечення непереривності педагогічного впливу на особистість у сфері 

дозвілля. 

1.4. Зарубіжний досвід організації рекреаційної діяльності молоді з 

вадами слуху 

На сучасному етапі розвитку суспільства у розвинутих країн властива 

найпильніша увага до проблем організації активної рекреаційної діяльності 

різних груп населення. Рекреація посідає четверте місце в світі за темпами 

розвитку серед інших видів діяльності. Як свідчать дані зарубіжних джерел 

[274, 283, 288, 289] 94,5 % населення світу брали участь як мінімум в одному із 

видів рекреації за останні п’ять років [16]. Більшість респондентів обирають 

рекреаційні заняття через виражену наявність комфортного психоемоційного 

відчуття від занять, відсутність регламентації з використання засобів рекреації, 

техніки виконання рухових дій, нормативів, умов проведення і форм занять, 

відсутності обмежень за віковими, статевими і функціональними ознаками, 

високу варіативність рекреаційної діяльності протягом року від одноразових до 

регулярних занять. 

Системний аналіз масиву наукових знань та міжнародного досвіду 

розвитку рекреації, свідчить, що активне дозвілля молоді з інвалідністю – 

предмет особливої уваги будь-яких цивілізованих держав і суспільства. 

Майже усі сучасні проблеми студентства – це результат нестачі уваги до 

оздоровчо-рекреаційних, спортивно-масових, розважальних програм, 

відсутність загальнодоступних споруд та комплексів. На основі аналізу 
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літературних джерел доведено [13, 22, 29], що асоціальна поведінка пов’язана 

з невмінням індивідів організовувати свій відпочинок, який становить 30–

35 % вільного часу. За сучасними даними соціологів, лише 10–12 % 

студентської молоді з інвалідністю вміють раціонально організувати своє 

дозвілля, займаючись у спортивних секціях, спеціальних освітніх установах, 

більше часу перебуваючи на свіжому повітрі, подорожуючи [13, 22]. Адже 

здоровий спосіб життя неможливий без усвідомленої ролі рухової активності 

для кожного його члена.  

Нині здоров’я молоді з інвалідністю визначається як один із важливих 

соціальних чинників, який свідчить про загальне здоров’я суспільства, 

сприятливі екологічні умови, ефективність навчально-виховної системи. 

Ефективність освітнього процесу, направленого на зміцнення здоров'я, 

всебічний фізичний розвиток і високу рухову підготовленість молоді залежить 

від врахування біологічних закономірностей їх організму, пов’язаних зі 

значною потребою рухової активності [12, 27]. 

Один з фундаментальних принципів активного відпочину є принцип 

оздоровчої спрямованості (покращення здоров’я, зняття втоми, всебічний 

гармонійний розвиток, виховання культури тіла та рухів, підвищення розумової 

та фізичної працездатності). Основний його зміст полягає в підвищенні 

оздоровчого ефекту від фізичної рекреації. Важливими для вирішення такої 

проблеми залишаються такі питання як оцінка та ступінь впливу різних видів 

навантажень на студентів з вадами слуху і забезпечення оздоровчої 

спрямованості від рекреаційної діяльності [11, 15, 28]. 

Рекреаційна діяльність визнана важливим фактором суспільної 

життєдіяльності, оскільки вона сприяє розвитку інтелектуально-творчого 

потенціалу особистості, набуттю психологічної рівноваги і фізичного здоров'я. 

На Заході організація дозвілля є однією з ключових домінант культурної 

політики [3]. Сьогодні рівень розвитку цивілізації вимірюється не стільки 
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характером виробництва матеріальних благ, скільки тим, як організовано 

дозвілля населення. Вивчення особливостей використання вільного часу в 

зарубіжних країнах дозволить врахувати позитивний та негативний досвід при 

плануванні системи оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні [11, 26, 29, 

43]. 

 За результатами досліджень методичної літератури [2, 13, 28]  були 

виявлені найбільш популярні види оздоровчо-рекреаційної діяльності молоді з 

інавлідністю в зарубіжних країнах [215], так наприклад у США та країнах 

Європи: ходьба, плавання, боулінг, кемпінг, їзда на велосипеді, рибалка та інші. 

Не дивлячись на велике різноманіття представлених видів, частка студентської 

молоді з вадами слуху, яка активно використовує свій вільний час є низькою 

[3]. На підставі даних за 2013 рік було виявлено, що використання вільного 

часу на добу окремої студентської молоді з вадами слуху у США в середньому 

складає 4,9 години. З цієї суми більше половини (2,6 години) було витрачено на 

перегляд телевізора, в той час як тільки 19 хвилин було витрачено на заняття 

фізичною активністю: спортивною та рекреаційною [63, 283, 289].  

Встановлено, що найбільше вільного часу мають на відпочинок і хобі 

італійська, австралійська та німецька молодь з інвалідністю. З точки зору статі 

юнаки, які живуть у Бельгії, Італії та Польщі, мають більше часу для дозвілля у 

порівнянні з іншими країнами. Для дівчат, які мають більше всього вільного 

часу відносяться представниці Норвегії, Німеччини та Бельгії [284]. У слов'ян 

найбільшою популярністю користуються домашнє рукоділля (22 %), риболовля 

(21 %) і читання книг (20 %). Багато займаються також квітникарством (16 %), 

фітнесом (13 %), подорожують у вільний час всього 6 %.  

Декілька разів на місяць більшість американців вважають за краще 

проводити вільний час вдома (11,7 %), приймати і розважати у себе гостей 

(8,1 %), влаштовувати барбекю (8,3 %), ходити в нічні клуби (3,3 %), читати 

книги (3,3 %), грати в настільні ігри (2,9 %), грати в карти (2,8 %). Італійська 
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молодь з вадами слуху дивиться телевізор (94,3 %), проводить час в Інтернеті 

(40 %) або принаймні за комп'ютером (44,9 %). За межами будинку улюблена 

розвага – похід в кіно (50,2 %). 

У французької молоді з вадами слуху за останні 10 років кількість 

вільного часу збільшилася до 5-ти годин в день, більшу половину якого вони 

проводять перед телевізором. У два рази зріс час, проведений в мережі 

Інтернету. Німецька молодь вважає за краще проводити свій вільний час роботі 

в саду (32 %), шопінгу (26 %), розгадування кросвордів (21 %), грі в карти 

(15 %), комп'ютерним іграм (12 %) [ 32, 37, 288]. 

Таким чином найбільш поширені види активного відпочинку в 

зарубіжних країнах це: ходьба, плавання та біг, а пасивного відпочинку: похід у 

кіно, перегляд телевізору, та гра за комп’ютером. Судячи з даних статистики 

жителі Європи більш схильні до пасивного відпочинку, а найбільший потенціал 

щодо використання активного відпочинку у молоді з вадами слуху в 

Сполучених Штатах Америки. 

1.5. Сучасні підходи до розробки програм оздоровчо-рекреаційних 

занять студентської молоді з вадами слуху  

Пошуком ефективних засобів зміцнення здоров'я студентської молоді з 

інвалідністю, підвищення їх рухової діяльності, активної участі у житті, 

забезпеченні рівноправності із здоровими людьми і як результат –  соціальна 

інтеграція займаються вчені багатьох країн. Дані завдання є вкрай складні, і 

щоб їх вирішити, потрібні комплексні наукові дослідження, об'єднання зусиль 

провідних фахівців різних сфер [16, 27, 34]. 

Ураження слуху не являє собою ізольованого «випадіння» аналізатора, а 

порушує весь хід розвитку і функціонування особистості (Л.С. Виготський [52], 

Н.Г. Байкіна [27], І.М. Ляхова [157]). При ураженні слуху в першу чергу і 

найбільшою мірою страждає мовлення. Недостатність мовленнєвої діяльності, 

надзвичайне зменшення через ураження слуху інформації, що надходить 
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нечуючим, відображаються на розвиткові усієї їх пізнавальної діяльності і на 

формуванні рухової сфери. Усе це повинно бути враховано при здійсненні 

рекреаційно-оздоровчої діяльності у цілому. 

Важливим і позитивним фактором є те, що засоби фізичної рекреації 

базуються на закономірностях рухового розвитку і механізмів нівелювання 

рухової патології у студентської молоді з вадами слуху, що позитивно впливає 

на розвиток мовної, зорової і вестибулярної функції у процесі занять 

[27].Традиційно підбір засобів фізичної рекреації визначається завданнями 

рекреаційного заняття, функціональними можливостями студентів, 

матеріально-технічним забезпеченням, необхідними умовами безпеки під час 

заняття. Необхідність опрацювання та розробки цього напряму цілком 

очевидна й викликана низкою обставин. Найважливішим із них є той факт, що 

засоби і методи які використовуються в умовах ЗВО для студентської молоді, 

не можуть бути повною мірою перенесені в систему для осіб з вадами слуху. 

 З опрацьованих літературних джерел відомо [137, 187, 220], що під час 

рухової активності для осіб з вадами слуху використовуються різноманітні 

засоби адаптивної фізичної культури і спорту: а саме, доведено ефективність 

впливу легкоатлетичних вправ на розвиток рухових якостей глухих школярів, 

підвищення їхньої фізичної працездатності Н. Байкіна [28]. З’ясовано 

корекційно-розвивальний вплив занять плаванням (В. Н. Зайцева [103]), 

спортивним орієнтуванням (О. Є. Щинов [269]) на фізичний і пізнавальний 

розвиток глухих дітей. Доведено, що розвитку різних видів координаційних 

здібностей глухих дітей сприяють гімнастичні вправи та музичноритмічні 

заняття (І. Б. Грибовська [68], Н. Лещій, І. М. Ляхова [157]).  

 Практика доводить, що для розвитку психомоторної функції слід 

дотримуватися таких методичних принципів: урахування основного дефекту, 

індивідуальних вікових і психомоторних особливостей розвитку цієї категорії 

осіб; комплексного підходу до корекції психомоторної функції; компенсаторної 
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спрямованості педагогічних впливів з опорою на збережені аналізатори; 

адекватності, варіативності підбору засобів та методів фізичної культури 

психофізичним можливостями даного контингенту [55]. 

 Проблемним у фізичній рекреації для студентів з інвалідністю завжди є 

гармонійний підбір засобів для конкретного заняття, та індивідуальних 

особливостей окремого студента. Адже, дисгармонійний фізичний розвиток, 

низький рівень фізичної підготовленості студентів з вадами слуху вимагають 

творчого переносу передових елементів, із адаптивної фізичної культури і 

спорту в практику адаптивної фізичної рекреації, тобто можна говорити про 

своєрідну конверсію засобів, методів і форм даної діяльності. Мова йде не про 

механічний перенос об’ємів й інтенсивності навантаження в практику занять 

фізичною рекреацією студентів, а про використання найбільш ефективних 

прийомів досягнення цілей вдосконалення рухів в функціональному аспекті. 

 Основна мета організації та проведенні таких занять – підвищення 

рухової активності студентської молоді, залучення їх до доступної, 

систематичної фізичної діяльності, цікавого відпочинку, розумінні необхідності 

систематичних занять, що є основою, розвитку власної активності й творчості, 

підвищення впевненості в собі, самоствердження і самоперевірку в умовах 

боротьби з труднощами, стихійними силами природи [4, 6, 16, 27, 56]. 

 Аналіз результатів дослідження С. Г. Адирхаєва [3] показав, що 

відповідно до цілей, завдань, програмного змісту заняття руховою активностю 

розрізняються за спрямованістю: – заняття освітянської спрямованості – для 

формування спеціальних знань, навчання різноманітним руховим діям; 

корекційні заняття – для розвитку й корекції фізичних якостей й 

координаційних здібностей, корекції рухів, корекції сенсорних систем й 

психічних функцій за допомогою фізичних вправ; заняття оздоровчої 

спрямованості – для корекції постави, профілактики соматичних захворювань, 

порушень сенсорних систем, укріплення серцево-судинної й дихальної систем; 
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заняття лікувальної спрямованості – для лікування, відновлення й компенсації 

втрачених або ушкоджених функцій; заняття спортивної спрямованості – для 

вдосконалення фізичної, технічної, тактичної, психологічної, теоретичної 

підготовки в обраному виді спорту; заняття рекреаційної спрямованості – для 

організованого відпочинку, ігрової діяльності.  

У зарубіжних країнах побудова оздоровчо-рекреаційної діяльності 

здійснюється наступним чином: діагностика індивідуальних особливостей 

розвитку; міждисциплінарне оцінювання ресурсів і дефіцитів осіб; складання 

рекреаційного маршруту та індивідуального плану з урахуванням особистих 

соціальних потреб; міждисциплінарний підхід до спільних занять фізичною 

рекреацією у колективі, оцінка ефективності впровадження даної діяльності. 

 Широкого застосування набувають соціальні технології моделей 

інтеграції дітей виділенні Л. Ю. Ходою [256]:  

 - базова інтернальна інтеграція – модель соціальної інтеграції першого 

рівня, поєднує одну нозологічну групу, для сумісної рухової діяльності, вміщує 

два варіанти: поєднання осіб з однією нозологією з різницею вікового діапазону 

до 3-х років, в тому числі, тих що мають ускладнену структуру порушення; 

поєднання з різним ступенем враження;  

 - змішана інтернальна інтеграція – модель соціальної інтеграції другого 

рівня, поєднує осіб різних нозологічних груп (із сенсорними, фізичними і 

інтелектуальними порушеннями) для сумісної рухової діяльності;  

 - включаюча екстернальна інтеграція – модель соціальної інтеграції 

третього рівня, що поєднує осіб з однією нозологією і здорових, для сумісної 

рухової діяльності;  

- поєднуюча екстернальна інтеграція – модель соціальної інтеграції 

четвертого рівня, що поєднує осіб із сенсорними, фізичними і 

інтелектуальними порушеннями і здорових дітей для сумісної рухової 

діяльності. 
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Слід зауважити, що інтеграція та інклюзія визначаються як поступові, 

взаємно перехідні, складні процеси, у ході реалізації яких вирішуються 

різноманітні завдання. Так, у Німеччині залучення осіб з інвалідністю до 

інтегрованої та інклюзивної діяльності у межах ЗВО передбачає шість рівнів, з 

яких три забезпечують зміну до зовнішніх умов, інші три – внутрішніх. Перший 

рівень – психолого-педагогічний – передбачає таку організацію роботи з 

особами з інваліднісю, коли людина з особливостями розвитку залучається до 

мікросередовища. Це, наприклад, забезпечується шляхом пристосування 

вузівських приміщень до потреб молоді, створення необхідних умов для 

контактів між ними, застосування варіативних форм проведення дозвілля. 

Другий рівень – понятійно-термінологічний – передбачає вилучення з 

щоденного застосування дефектологічної термінології і вживання більш 

гуманної; третій – правовий – пов’язаний з наданням вузу певних прав та 

гарантій; четвертий – соціально-комунікативний рівень – пов’язаний з 

переходом від інтеграції до інклюзії, коли студентська молодь з вадами 

«включаються» в середовище звичайних студентів, спілкуються і взаємодіють з 

ними. П’ятий – курикулумний рівень (від англ. «curriculum»– навчальний план) 

– пов’язаний з формуванням программ оздоровчо-рекреаційної діяльності, що 

враховують потреби всіх студентів, інтеграція та інклюзія на цьому рівні 

передбачають оцінку можливостей і працездатності кожного й застосування 

відповідних спеціальних педагогічних і психотерапевтичних заходів. Шостий –

психологічний рівень – полягає у залученні студентів до участі в оцінці власних 

досягнень й у використанні задоволеності чи незадоволеності даною діяльністю 

у функції індикатора успішності запровадження цього процесу [278]. 

Застосований підхід дає можливість визначити інтеграцію як процес, що триває 

в просторі і часі та включає психологічні, соціальні і педагогічні проблеми 

даного контингенту. 
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Великим масивом знань вказується, що фізична рекреація для студентської 

молоді з інвалідністю повинна бути комплексною, із застосуванням великого 

спектру засобів для збільшення рухової активності, розширення фізичних, 

мовних і психологічних можливостей [37, 59, 61]. Для підвищення фізичних 

можливостей, розробляються спеціальні методики, програми відновлення 

інших функцій (психологічних, фізіологічних) при проведенні рекреаційних 

занять з урахуванням психомоторного стану студентської молоді [11, 16, 24].  

Під час проведення занять також особлива увага приділяється 

психоемоційному стану студентів. Обґрунтовується біомеханіка рухів з позиції 

анатомо-фізіологічних особливостей розвитку та формування юнацького 

організму та із урахуванням ступеня нозологічного ураження.  

У процесі проведення занять фізичною рекреацією рекомендовано широке 

застосовування рухливих, спортивно-масових та рекреаційних ігор. Вони 

відносяться до числа найбільш розповсюджених та улюблених видів рухової 

діяльності у молоді всього світу [47]. Популярність рухливих і спортивних ігор 

пояснюється рядом причин. Абсолютна більшість рекреаційних ігор є 

виключно доступною [58]. Для них не потрібний спеціальний інвентар, 

обладнані майданчики чи спортивні зали, а головне – немає необхідності у 

довготривалій підготовці до їх проведення. Відрізняються особливою 

привабливістю та емоційністю, а для перемоги тут необхідні не стільки фізична 

підготовка, як підготовка психологічна, яка дозволяє знаходити шлях до успіху 

не тільки при рівності сил, але й при перевазі їх у суперника [14].  

Отже, рекреаційні ігри, як естетично забарвлене масове видовище і засіб 

фізичного удосконалення, не тільки сприяють фізичному розвитку і 

соматичному здоров’ю, але і розвивають психологічні та інтелектуальні 

здібності студентської молоді з вадами слуху. Популярність ігорової діяльності 

пояснюється ще й тим, що вони являють собою виключний за глибиною та 

різнобічністю впливу засіб розвитку фізичних якостей та основних рухів 
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[4, 14, 18]. Головна їх перевага зосереджена в особливій сфокусованій силі та 

широті застосування, вони одночасно і спортивна розвага і відмінний засіб 

рекреативної діяльності. 

Аналізом та узагальненням літературних джерел встановлено [178], що 

рекреаційні ігри розвивають природні, еволюційно закладені рухи і у 

розважальній ненав'язливій формі стимулюють рухову активність, розвивають 

ініціативу, наполегливість, фантазію, творчість, викликають позитивні емоції і 

у системі засобів фізичній рекреації також сприяють соціальній інтеграції 

студентської молоді з особливими потребами і займають пріоритетне місце 

[1, 15, 16, 27]. Про це свідчить проведення ряду спеціальних наукових 

досліджень, науково-практичних конференцій, круглих столів різних рівнів 

[20, 24]. Разом з тим, підкреслюється необхідність врахування специфіки 

порушення функції при залученні студентської молоді з вадами до ігрових 

занять, тому проводиться активний пошук для визначення найбільш актуальних 

та ефективних для рекреаційної діяльності [21, 26, 31, 47, 54]. Встановлено, що 

рухливі ігри з успіхом застосовуються при відновленні функцій різних 

сенсорних аналізаторів [23, 35, 57]. У зв’язку з цим розробка спортивно-

оздоровчих, рекреаційних програм, які адаптовані для даного контингенту 

проходить або шляхом модифікації та адаптації традиційних видів спорту 

[19, 27] або розробляються нові програми підвищення рухової активності 

[26, 29, 33, 45]. 

В останній час все більшого поширення набуває проведення принципово 

нових ігор, змагань, турнірів, фестивалів, свят. Дана форма фізичної рекреації 

сприяє соціальній інтеграції студентської молоді і має яскраво виражену 

гуманістичну спрямованість ЗВО. Вона об'єднує елементи спортивної, 

змагальної, рекреаційної діяльності з іншими видами творчої діяльності 

(науковою, технічною, конструювальною і т.д.); висуває на передній план не 

суперництво і конкуренцію, а співпрацю, згуртованість, обєднання учасників; 
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не зовнішні, цінності (такі, наприклад, як визнання, призи, перемога над іншою 

людиною і т.п.), а внутрішні, духовні, пов'язані із самовдосконаленням, 

самовизначенням; формує прагнення до високоморальної поведінки, краси дій і 

вчинків: запобігає бажання, перешкоджає прояву грубощів, насилля, 

агресивності, та ін.; орієнтує учасників на різнобічний прояв і розвиток 

здібностей у різних видах діяльності; створює умови для участі студентської 

молоді з інвалідністю разом з тими, хто не має таких обмежень, для того, щоб 

при цьому даний контингент почував себе рівним серед інших; дозволяє 

практично кожному учаснику виявити свої здібності, успішно проявити себе 

[47]. 

В останній час розглядаються питання організації і проведення 

різноманітних спортивних, рекреаційних заходів [8], адаптації до спортивного 

інвентарю, формування здорового способу життя і фізичного виховання осіб з 

інвалідністю [8, 16, 27]. З цією ж метою розроблені комплексні програми 

спортивно-оздоровчої і рекреаційної діяльності серед студентської молоді з 

вадами [27, 29], створюються учбові лабораторії для підготовки фахівців  у цій 

галузі. Розроблено спеціальний курс «Адаптивна фізична культура», 

«Адаптивна фізична рекреація» створюється практичний центр фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю [61]. 

Проблема розробки програм фізичної рекреації студентської молоді з 

вадами слуху з використанням інноваційних, цікавих, доступних і своєчасних 

засобів, форм організації їх дозвілля в рамках цього процесу привертає значну 

увагу фахівців [11, 18]. Соціально інтегруючий ефект можливо створити за 

умов застосування малогрупових, групових і колективних формах організації 

занять і заходів [2, 6, 11, 13, 14]. Також з цією метою в процесі фізичної 

рекреації використовують традиційні види фізичних вправ разом з елементами 

спорту (футбол, волейбол, гімнастика, лижний спорт, настільний теніс), туризм 

та інші [15, 20, 24]. 
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Вибір напрямів, технологій і методів оздоровчо-рекреаційної роботи 

визначається в процесі співпраці та динамічного конструювання оптимальних 

форм взаємодії суб’єктів освітньо-виховного процесу з соціальною 

інфраструктурою, громадськими молодіжними організаціями з питань 

залучення  молоді з інвалідністю до активної участі в громадській, культурно-

розважальній та спортивно-масовій та рекреаційній діяльності. 

 До цього часу до числа найменш вивчених питань належить питання 

застосування таких форм, методів та засобів оздоровчо-рекреаційної діяльності 

які найбільш придатні для роботи із студентською молоддю саме з вадами 

слуху, особливо з метою їх адаптації та соціалізації. Не вивченим на сьогодні 

залишаються питання  використання рекреаційної активності у поєднанні з 

іншими видами діяльності в умовах ЗВО. 

 

Висновки до розділу 1 

Вивчення значного масиву наукових знань дозволяє стверджувати, що 

сьогодні існує нагальна проблема, що стосується зниження рівня здоров’я 

студентської молоді з інвалідністю, в процесі навчання у закладі вищої освіти. 

Необхідність популяризації адаптивної фізичної рекреації серед даного 

контингенту обумовлена соціальним запитом суспільства на всебічно 

розвинену, гармонійну особистість, яка має високий рівень здоров’я. 

Традиційні підходи, які використовуються при організації оздоровчо-

рекреаційної діяльності для осіб з вадами слуху, як правило, не вирішують, у 

повному обсязі, проблем адаптації, соціалізації, оптимізації функціонального та 

психоемоційного стану та формування потреби до систематичних занять 

руховою активністю. Тому гостро постає проблема використання нових, 

сучасних підходів, які дозволять підвищити ефективність даної діяльності і 

відповідають вимогам часу для студентської молоді з вадами слуху. Проведене 

дослідження дозволило визначити значні резерви для активізації 
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позанавчальної діяльності студентської молоді з вадами, зокрема засобами 

фізичної рекреації. 

Результати проведеного теоретичного дослідження дають можливість 

намітити перспективи, напрямки діяльності фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху, визначити їх зміст, форми, засоби, критерії та шляхи 

ефективності в умовах закладу вищої освіти. Зокрема, численні дослідження 

свідчать, що заняття фізичною рекреацією сприяють розширенню кола 

спілкування і підвищують соціальну активність, змінюють інтереси, мотиви, 

ціннісні орієнтації на роль рухової активності, що природно створює 

передумови до набуття соціальної, психологічної, побутової незалежності, 

самоактуалізації та інтеграції в суспільстві, дана ефективність підтверджується 

при правильній організації оздоровчо-рекреаційної діяльності. Водночас, аналіз 

вітчизняних наукових досліджень свідчить про те, що проблема побудови такої 

діяльності на базі закладів вищої освіти, як у теоретичному, так і в практичному 

аспектах досліджена недостатньо. Зокрема, ґрунтовно не проаналізовані 

передумови, структура і зміст, засоби щодо побудови програм фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти. 

 Результати досліджень, отриманих у даному розділі відображені у 

авторських наукових публікаціях автора [193, 198, 199, 202, 206, 207]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Методи дослідження 

Вибір методів дослідження визначався необхідністю системного 

вивчення різних аспектів предмета дослідження, отримання достовірних даних, 

математичної обробки матеріалів дослідження.  

Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань в роботі 

використовувалися наступні методи дослідження: 

1. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури. 

2. Соціологічні методи дослідження (опитування, анкетування, експертна 

оцінка). 

3. Педагогічні методи дослідження (педагогічне спостереження, 

педагогічний експеримент). 

4. Медико-біологічні методи дослідження 

5. Методи оцінки рівня соматичного здоров’я. 

6. Психодіагностичні методи дослідження. 

7. Методи оцінки рухової активності. 

8. Методи математичної статистики. 

2.1.1. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури. 

Теоретичний аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури 

проводили з метою детального вивчення стану дослідженості проблеми 

організації фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху. 

Систематизовано дані теоретико-методичних засад оздоровчо-рекреаційних 

занять студентів з вадами слуху. Детально вивчено організаційні основи 

рекреаційної діяльності студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО, 

визначено та встановлено основні форми організації дозвілля та пріоритетні 



70 

 

напрямки використання вільного часу, визначено мету та шляхи активізації 

фізичної рекреації для даного контингенту. 

Узагальнення даних літературних джерел мало на меті проаналізувати та 

обґрунтувати різні підходи до побудови програм фізичної рекреації для 

студентів з вадами слуху, визначити мотиваційні пріоритети у виборі видів 

рухової активності. Аналіз науково-методичної літератури дозволив виявити, 

що в зарубіжній та вітчизняній літературі накопичено досвід з питань 

організації фізичної рекреації студентської молоді з особливими потребами. 

Загалом за темою дисертаційного дослідження було вивчено й 

опрацьовано 290 літературних вітчизняних та  іноземних джерел, до складу 

яких входили монографії, підручники, статті з науково-методичних та науково-

практичних періодичних видань, публікації у збірках матеріалів наукових 

конференцій. Особлива увага була приділена аналізу публікацій у фахових 

виданнях галузі фізичного виховання і спорту, адаптивної фізичної культури. 

Важливою складовою огляду науково-методичної літератури були видання 

міжнародних наукових конгресів, конференцій та інші публікації англійською 

та іншими європейськими мовами. Аналіз ресурсів Інтернету дозволив 

опрацювати підходи до організації оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів 

з вадами слуху, проаналізувати практичні проблеми фізичної рекреації в умовах 

ЗВО.  

Вивчення наукової літератури допомогли у формуванні об’єкту, 

предмету, мети та завдань дослідження визначити актуальність. Результати 

аналізу науково-методичної літератури дозволили окреслити проблеми 

побудови програм фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в 

умовах ЗВО, що в свою чергу визначило завдання дослідження та шляхи їх 

вирішення.  

2.1.2. Соціологічні методи дослідження. Метод соціологічного 

опитування, як метод збору первинної інформації, займав одне з 

найважливіших місць в дослідженні.  
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Соціологічне опитування використовувалося для отримання інформації з 

окремих проблем досліджень та з метою доповнення даних, отриманих при 

аналізі літературних джерел. В даній дисертаційній роботі опитування 

проводилось з метою оцінки ефективності діючої системи фізичної рекреації в 

умовах ЗВО. 

Для отримання необхідної оперативної інформації використовували 

анкетне опитування, бесіду. Враховуючи специфічність оздоровчо-рекреаційної 

діяльності студентів з вадами слуху для визначення основних напрямів у 

формуванні мотивації до систематичних занять фізичною рекреацією, було 

використано анкетування – це метод одержання інформації шляхом письмових 

відповідей респондентів на систему стандартизованих питань анкети. 

Анкетування застосовувалося з метою збору первинної інформації засобом 

звернення до досліджуваних з питаннями. Початок опитування, як правило, 

носив характер бесіди, де роз'яснювалися цілі і завдання дослідження, а так 

само спосіб заповнення анкет. Це дозволило краще ознайомитися з 

особливостями респондентів і адаптувати до них програму основного 

опитування.  Джерелом інформації в анкеті були письмові судження-відповіді 

студентської молоді з вадами слуху. Використана анкета представляла собою 

структурно організований набір питань в якій містилися напівзакриті 

запитання, що дозволило респондентам, як вибирати з поміж представлених 

варіантів відповідей, так і висловити свою власну точку зору на те чи інше 

запитання.  

 За обсягом генеральної сукупності анкетування носило вибірковий та 

випадковий характер, за способом спілкування носило особистий (очний) 

характер, за процедурою було як груповим, так і індивідуальним. Анкетування 

було особистим стосовно студентів з вадами слуху, тому що здійснювалося при 

безпосередньому контакті дослідника з респондентом, коли другий заповнював 

анкету в присутності першого, що гарантувало повне повернення анкет, і 
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груповим, тому що одночасно опитували всю групу.  

В опитуванні брали участь студенти 1-2-их курсів (n = 65), які навчаються 

у Національному університеті фізичного виховання і спорту України (м. Київ), 

Полтавському інституті економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава). 

Нами було спеціально розроблено авторську анкету для вивчення потреб, 

інтересів, мотивів студентської молоді з вадами слуху до різних видів рухової 

діяльності та визначення мотиваційних пріоритетів щодо фізичної рекреації. 

Запитання анкети були також направлені на виявлення обсягу та характеру 

проведення студентами вільного часу, їх пріоритетних видів зайнятості на 

дозвіллі, рівня залученості до занять різними видами рухової активності у 

позанавчальний час (додаток В). 

Отримані індивідуальні погляди досліджуваних дозволили отримати 

визначені відомості, необхідні для подальшої інтерпретації даних.  

Метод експертної оцінки. Експертиза або метод експертних оцінок 

дозволяє за допомогою спеціально вибраної шкали провести необхідні 

вимірювання суб'єктивних оцінок фахівців-експертів (вимірювання якісних 

показників за допомогою кількісних оцінок).  

У нашій роботі експертиза проводилася у вигляді опитування та 

анкетування групи експертів, що складається з 12 осіб, серед яких: викладачі 

фізичного виховання вищих навчальних закладів фізкультурного профілю, 

доктори та кандидати та наук з фізичного виховання та спорту та провідні 

фіхівці галузі. 

Респондентам було запропоновано відповісти на запитання анкети, які 

умовно можна розділити на дві частини. Перша частина запитань анкети була 

спрямована на пошук раціональних шляхів оптимізації фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО, зниження дефіциту рухової 

активності, підвищення мотивації та інтересу студентів. Друга частина анкети 
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включала запитання які стосувалися визначення можливості та доцільності 

впровадження програми фізичної рекреації студентів з вадами слуху в умовах 

ЗВО, її змісту, спрямованості,та деяких організаційно-методичних та соціально-

педагогічних умов забезпечення її діяльності. Встановлені причини низької 

ефективності організації фізкультурно-оздоровчої діяльності та рівня мотивації 

студентів до систематичних занять фізичної рекреації.  

Розроблений нами анкетний лист, містив як запитання закритого типу, 

для визначення респондентами актуальних проблем через ранжування 

запропонованих варіантів відповідей, так і питання відкритого типу, на які 

можна було відповідати в довільній формі. Для обробки результатів був 

використаний метод переваги (ранжування), коли експерти розставляють 

оцінювані об'єкти за рангами в порядку погіршення їх значимості. Місце, 

зайняте кожним з виділених об'єктів, визначається кількістю набраних ним 

балів: чим більше сума балів, тим вище зайняте місце (тим більш значущим є 

даний об'єкт).  

Ступінь узгодженості думок опитуваних експертів перевірялася за 

допомогою обчислення коефіцієнта конкордації.  

Методика групової експертизи включала в себе: формулювання завдань, 

відбір та комплектування групи експертів, складання плану експертизи, 

проведення опитування експертів, аналіз та обробку отриманої інформації.  

Алгоритм роботи з експертного оцінювання у методі переваги:  

1. Зробити таблицю експертизи для використання методу переваги.  

2. Розрахувати коефіцієнт конкордації узгодженості думок експертів за 

формулою 2.1:  

(2.1) 

 nnm
SWp



 32
12

,   
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де, S - це сума квадратів відхилень сум рангів, приписаних кожному об'єкту 

оцінки, від середнього значення рангу і розраховується за формулою 2.2: 

2
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)

2
)1(( 
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j
,       (2.2)  

m - кількість експертів;  n - кількість об'єктів оцінювання  

х  -середнє арифметичне; R ij  - ранг j-го об'єкта, який присвоєний йому i-им 

експертом.  

Зробити висновок про якість експертизи залежно від ступеня 

погодженості думок експертів. Коефіцієнт конкордації лежить у межах від 0 

(при відсутності погодженості) до 1 (при повній єдності експертів). Коефіцієнт 

конкордації змінюється в діапазоні 0<W<1: при W=0 погодженість оцінок 

різних експертів відсутня, а при W=1 погодженість думок експертів повна. 

Висновок про якість експертизи ми робили за таким правилом: 

якщо W ≥  Wгр — експертиза відбулася, думки експертів узгоджені; 

якщо W < Wгр — експертиза не відбулася, думки експертів не узгоджені 

(Wгр = 0,7).  

2.1.3. Педагогічні методи дослідження. Педагогічні методи досліджень 

включали педагогічне спостереження та педагогічний експеримент. 

Метод педагогічного спостереження застосовувався на першому етапі 

нашого дослідження як засіб орієнтації та ознайомлення з досліджуваними 

явищами. При підготовці спостереження конкретизувалася його мета, методи і 

способи фіксації даних. Даний метод використовувався при аналізі матеріалів, 

отриманих в результаті спостережень за процесом організації занять з фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладів вищої освіти. 

Дані, отримані методом «невключеного спостереження», доповнювалися 

результатами досліджень, отриманими за допомогою методу «інтерв'ю», який 

проводився в умовах відвертого спілкування з викладачами ЗВО. Узагальнені 

результати педагогічних спостережень були використанні в процесі розробки 
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програми фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху.  

Педагогічний експеримент проводився у вигляді констатувального і 

перетворювального. У констатувальному експерименті прийняло участь 65 

студентів (30 юнаків і 35 дівчат), які навчалися на I-ІІ курсах Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, Полтавському інституті 

економіки і права. Дослідження проводилося з метою отримання первинної 

інформації щодо мотиваційної сфери студентської молоді їх рекреаційних 

потреб та інтересів, структури, обсягу та змістовного наповнення вільного часу. 

Визначено ступінь залученості студентів до рекреаційних занять різними 

видами рухової активності у позанавчальний час, обсяг їх рухової активності, а 

також їх відношення до організаційних аспектів проведення таких занять. 

Проведений експеримент дозволив проаналізувати ефективність діючої 

системи фізичної рекреації в умовах ЗВО для даного контингенту. 

Перетворювальний експеримент передбачав оцінку ефективності 

розробленої програми фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в 

умовах ЗВО через співставлення змін (до і після експерименту) в показниках 

рівня фізичного та психоемоційного станів, мотиваційних приорітетах до 

занять фізичної рекреації, ціннісних орієнтацій, та рівня рухової активності за 

рахунок залученості до оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

На початку експерименту кількість учасників констатувального 

експерименту склала 65 осіб (30 юнаків та 35 дівчат). Перетворювальний 

експеримент включав 45 осіб (20 юнаків та 25 дівчат) та активну зміну 

структури та функцій об’єкта дослідження відповідно до висунутої гіпотези, 

формування нових зав’язків та відносин між компонентами об’єкта, або між 

досліджуваним об’єктом та іншими об’єктами. Тривалість експерименту склала 

один навчальний рік. Студентська молодь з вадами слуху займалася за 

спеціально розробленою програмою фізичної рекреації з урахуванням мотивів 

та інтересів студентів до видів рухової активності. Впровадження 
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презентованої програми фізичної рекреації для студентської молоді з вадами 

слуху  проводилась у наступних напрямках: організація занять рекреаційної 

спрямованості з використанням рухливих ігор, освітня та пропагандистська 

діяльність: інформаційна (через – засоби масової інформації, бесіди, лекції, 

збори, педагогічні ради, поїздки в інші регіони); методична (через семінари, 

конференції, консиліуми, інформаційні повідомлення на кожному з занять); 

фізкультурно-масова (за рахунок проведення фізкультурно-масових заходів, 

днів здоров'я, квестів, вікторин, як на місцевому, так і на регіональному рівні), 

теоретична. В процесі занять здійснювався педагогічний контроль. 

 2.1.4. Медико-біологічні методи дослідження. Для об’єктивної оцінки й 

співставлення кількісних та якісних показників фізичних можливостей 

студентської молоді з вадами слуху використовували такі методи вимірювання: 

антропометрія, пульсометрія, сфігмамометрія, спірометрія, динамометрія. За 

допомогою антропометричного методу визначали довжину та масу тіла, за 

допомогою інших методів – відповідно ЧСС, силу кисті, ЖЄЛ, АТ.  

Антропометричні методи досліджень. Основним методом вивчення 

показників фізичного розвитку людини, який базується на соматометрії й 

соматоскопії, є антропометричний метод. Усі антропометричні виміри 

проводилися відповідно до загальноприйнятих положень і вимог в антропології 

і включали вимірювання довжини та маси тіла досліджуваного контингенту. 

Антропометричні дослідження студентів з вадами слуху проводились 

стандартним обладнанням за загальноприйнятими і уніфікованим методиками. 

Вимірювання довжини тіла проводили за допомогою ростоміра: довжина 

тіла (см) – вимірювалася ростоміром з точністю до 0,5 см по висоті верхівкової 

точки над підлогою; маса тіла (кг) – визначалася за допомогою медичної ваги, 

яка забезпечувала точність виміру до 100 г. Результати вимірів заносилися в 

групові анкети антропометричних обстежень. 
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За допомогою пульсометрії проводилось вимірювання ЧСС, яка є 

показником функціонального стану серцево-судинної системи. Вона 

визначалась до та після фізичного навантаження. Підрахування пульсу 

проводилось у різні моменти: у стані спокою, після регламентованого 

фізичного навантаження, після часу відновлення. При цьому ЧСС визначалася 

за 15 с, результат помножувався на 4 для визначення кількості серцевих 

скорочень за 1 хв. Метод визначення величини артеріального тиску за 

допомогою сфігмамометра. АТ – це тиск крові в артеріях великого кола 

кровообігу. Під час вимірювання визначали максимальний систолічний і 

мінімальний діастолічний тиск.  

Проводилася також спірометрія – метод визначення життєвої ємності 

легень, що вимірюється обсягом повітря, який обстежуваний видихає під час 

максимального видиху після максимального вдиху. Відображає рухливість 

легень та грудної клітки.  

Метод динамометрії використовували для визначення сили м’язів-

згиначів передпліччя. При цьому враховували кращий результат у двох спробах 

з точністю до 0,5 кг; інтервал відпочинку між спробами склав 30 с.  

2.1.5. Методи оцінки рівня фізичного здоров’я. Оцінка рівня фізичного 

здоров'я проводилася за методикою експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я 

студентів Г.Л. Апанасенко, (для юнаків табл. 2.1, для дівчат 2.2) являє собою 

набір медико-біологічних тестів для визначення показників фізичного розвитку 

та функціонального стану основних систем організму. Ця методика є одною з 

прикладних систем оцінки рівня фізичного стану, що застосовуються в 

практиці фізичного виховання, оскільки охоплює визначення наступних 

показників (індексів): індекс маси тілі (ІМТ), життєвий індекс (ЖІ), силовий 

індекс (СІ), індекс Робінсона чи подвійний добуток (ПД), час відновлення ЧСС 

після 20 присідань за 30 с. (формули 2.3, 2.4, 2.5, 2.6): 

  ІМТ визначали за формулою 2.3 
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ІМТ = МТ / Р2, кг·м–2                       (2.3) 

 де МТ – маса тіла (кг), Р – ріст (м) 

ЖІ визначали за формулою 2.4: 

ЖІ = ЖЄЛ / МТ, кг Х м–1       (2.4) 

де ЖЄЛ – життєва ємність легень (мл), МТ – маса тіла (кг).   

СІ визначали за формулою 2.3: 

СІ = ДК / МТ × 100, кг        (2.5) 

 де ДК – динамометрія кисті, МТ – маса тіла (кг).  

 ІР визначали за формулою 2.5 

 ІР = ЧСС × АТсист. / 100, ум.од.       (2.6) 

 де ЧСС – пульс за хвилину, АТ – артеріальний тиск. 

Таблиця 2.1 
Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я студентів (юнаків) 

(за Г.Л. Апанасенко, 2011)  

Показники 
Значення показників рівня здоров’я 

низький нижче 
середнього середній вище за 

середнього високий 

ІМТ, ум. од. 18,9 19,0-20,0 20,1-25,0 25,1-28,0 28,1 
Бали (-2) (-1) (0) (-1) (-2) 
Життєвий індекс,  
мл кг–1 50 51-55 56–60 61–65 66 

Бали (-1) (0) (1) (2) (3) 
Силовий індекс, % 60 61-65 66–70 71-80 81 
Бали (-1) (0) (1) (2) (3) 
Індекс Робінсона, 
 ум. од. 111 95-110 85-94 70-84 69 

Бали (-2) (-1) (0) (3) (5) 
Час відновлення після 
20 присідань за 30 с 3 2-3 1,30-1,59 1,00-1,29 59 

Бали (-2) (1) (3) (5) (7) 
Загальна оцінка 
здоров’я, сума балів 3 4-6 7-11 12-15 16-18 
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Таблиця 2.2 

Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я студентів (дівчат) 

(за Г.Л. Апанасенко, 2011)  

Показники 
Значення показників рівня здоров’я 

низький нижче 
середнього середній вище за 

середнього високий 

ІМТ, ум. од.  16,9 17,0-18,0 18,1-23,8 23,9-26,0 26,1 
Бали (-2) (-1) (0) (1) (-2) 
Життєвий індекс,  
мл кг–1 40 41-45 46-50 51-56 56 

Бали (-1) (0) (1) (2) (3) 
Силовий індекс, % 40 41-50 51-55 56-60 61 
Бали (-1) (0) (1) (2) (3) 
Індекс Робінсона, 
 ум. од. 111 95-110 85-94 70-84 69 

Бали (-2) (-1) (0) (3) (5) 
Час відновлення після 
20 присідань за 30 с 3 2-3 1,30-1,59 1-1,29 59 

Бали (-2) (1) (3) (5) (7) 
Загальна оцінка 
здоров’я, сума балів 3 4-6 7-11 12-15 16-18 

Для оцінки фізичної роботоздатності використовували функціональну 

пробу Руф’є. Метод засновано на обліку величини частоти серцечних 

скорочень, зареєстрованою на різних етапах відновлення після стандартного 

навантаження. З цією метою виконувалося 30 присідань за 45 секунд. Частоту 

серцевих скорочень визначали після 5 хвилин відпочинку в положенні лежачи 

за 15 с до навантаження, в перших і останніх 15 с 1-ї хвилини відновлення.  

Індекс Руф’є (ІР) розраховувався по формулі 2.7:  

ІР= 
10

200)(4 321  ЧССЧССЧСС , ум. од., (2.7) 

де ЧСС1 –пульс спокою за 15 сек до присідання; 

ЧСС2 –  пульс перших 15 сек першої  хвилини відновлення; 

ЧСС3 – пульс останніх 15 сек першої хвилини відновлення. 



80 

 

Рівні функціонального резерву серця визначали з урахуванням п'яти 

градацій: менше 3 – високий рівень; 4–6 – вище середнього (добрий); 7–9 – 

середній; 10–14 – нижче середнього (задовільний); більше 15 – низький. 

Оцінку якості життя, тобто сприйняття фізичного, психічного та 

соціального благополуччя, незалежності, задоволеності конкретним рівнем 

життя та іншими складовими психологічного комфорту проводили за 

допомогою опитувальника «Коротка форма для оцінювання здоров’я–36» 

(додаток И), який належить до загальних (неспецифічних) опитувальників і 

широко застосовується в різноманітних дослідженнях. Якість життя 

розглядають як систему показників, які характеризують особливості реалізації 

та задоволення потреб людини яка має дві сторони: об'єктивну і суб'єктивну. 

Критерієм об'єктивної оцінки служать потреби й інтереси та міра їх 

задоволення. З іншого боку, потреби й інтереси людей індивідуальні і рівень їх 

задоволення можуть оцінити тільки самі суб'єкти. Вони не фіксуються будь-

якими статистичними величинами і практично існують лише у свідомості 

людей і, відповідно, в їх особистісних суб'єктивних думках й оцінках. Тому 

пункти опитувальника дозволяють оцінити різні сторони якості життя, оскільки 

згруповані у 8 шкал: фізичне функціонування; рольове функціонування, 

обумовлене фізичним станом; біль; загальний стан здоров’я; життєздатність 

(суб’єктивне відчуття повноти сил та енергії, або, навпаки, відсутність сил); 

соціальне функціонування; рольове функціонування, обумовлене емоційним 

станом; психічне здоров’я. Отримувані при обробці даних бали для кожної 

шкали варіюють у межах від 100 (максимальний результат − повне 

благополуччя) до 0. Шкали об'єднуються в дві групи, які визначають фізичну 

компоненту здоров'я або фізичне благополуччя і психологічну компоненту 

здоров’я, або душевне благополуччя.  

 2.1.6. Психодіагностичні методи дослідження. Для вивчення 

мотиваційних пріоритетів студентської молоді була використана методика 
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«Ціннісні орієнтації» М. Рокіча. Система ціннісних орієнтації визначає 

змістовну сторону спрямованості особистості і складає основу її відносин до 

навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду і ядро 

мотивації життєвої активності, основу життєвої концепції і «філософії життя». 

Найбільш поширеною в даний час є методика вивчення ціннісних 

орієнтації М. Рокича, заснована на прямому ранжуванні списку цінностей який 

розрізняє два класи цінностей : термінальні – переконання в тому, що кінцева 

мета індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути; 

інструментальні – переконання в тому, що якийсь образ дій або властивість 

особистості є кращим в будь-якій ситуації. Цей поділ відповідає традиційному 

поділу на цінності-цілі і цінності-засоби. 

Респонденту пред'явлені два списки цінностей (по 18 у кожному), або на 

аркушах паперу в алфавітному порядку. У списках випробуваний присвоює 

кожній цінності ранговий. Спочатку пред'являється набір термінальних, а потім 

набір інструментальних цінностей (Додаток Г). 

Аналіз психофізичного стану було виконано на основі анкети 

«Орієнтовна оцінка емоційного благополуччя» Н. Дмитрієвої. Емоційне 

благополуччя – це психічний стан максимального емоційного комфорту 

людини у природному й соціальному середовищі. Відірваність від соціального 

оточення, замкненість, обмежені функціональні можливості слухового 

аналізатора, є наслідком низького рівня емоційного благополуччя в більшості 

випадків. Доведено, що емоційне благополуччя є запорукою повноцінного 

розвитку особистості, успішної її соціалізації, а у студентської молоді з вадами 

слуху також запорукою досягнення особистісних результатів, створення 

сприятливого психологічного клімату у колективі (Додаток Д). 

Методика дослідження самооцінки особистості. Респонденту 

представляється бланк, на якому відображено 20 якостей, що характеризують 

ідеальну особистість. Їх оцінку проводять два рази: перший – як образ ідеальної 
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особистості (ідеал), до якого вони прагнуть; другий – теж саме, тільки в 

залежності від того, як вони виражені в респондента. Обробка результатів 

здійснюється за допомогою формули, що визначає коефіцієнт самооцінки. 

Занижена самооцінка студентської молоді з вадами слуху відповідає 

коефіцієнту від 0 до 0,65, адекватна – від 0,65 до 0,85, завищена – більше 0,85 

(Додаток Ж).  

Для оцінки впливу запропонованої програми фізичної рекреації на рівень 

самооцінки юнаків і дівчат, було порівняно частки учасників експерименту з 

достатнім рівнем самооцінки до і після експерименту, за критерієм z з 

поправкою Йєітса [59].  

Для аналізу таблиць спряженості незалежних вибірок, у випадку, коли у 

будь-якій її значення не перевищували 5, ми використовували односторонній 

точний критерій Фішера, що є аналогом критерію χ2 для порівняння малих 

вибірок. У іншому випадку, коли у кожній комірці таблиці спряженості 

очікувані числа перевищували 5, застосовувався критерій χ2 [59]. При цьому 

для залежних вибірок, коли виконувалася оцінка відповідей студентів до і після 

експерименту, застосовувався критерій Мак Немара. 

 2.1.7. Методи оцінки рухової активності. Визначення добової рухової 

активності різного характеру проводилося за допомогою методики 

Фремінгемського дослідження, на основі хронометражу різного рівня рухової 

діяльності студентської молоді протягом доби [36]. Хронометраж рухової 

діяльності полягає у фіксації відрізків часу, на протязі яких здійснювалась 

діяльність, в послідовності їх виконання протягом доби. Ця методика дозволяє 

кількісно та якісно визначати добову рухову активність на основі 

хронометражу з реєстрацією інтенсивності кожного виду фізичних зусиль. 

Величина цих вимірювань показується у вигляді цифрового значення індексу 

фізичної активності. 

Величина вимірів рухової активності представлена у вигляді відсоткового 
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коефіцієнту. 

Уся рухова активність людини розподіляється на п’ять рівнів: базовий, 

сидячий, малий, середній і високий. Кожному рівню відповідають певні види 

фізичної активності. Критерієм розподілу послужило відносно близьке за 

значенням споживання кисню при діяльності, об’єднаної в один рівень.  

Так, у студентів: 

 до базового рівня відноситься сон, відпочинок лежачи; 

 до сидячого – їзда у транспорті, читання, малювання, перегляд 

телепередач, настільні і комп’ютерні ігри, прийом їжі; 

 до малого рівня – особиста гігієна, стояння з невеликою рухливістю, 

заняття у закладі вищої освіти (крім занять фізичної культури), 

пересування пішки; 

 до середнього рівня – домашня робота по господарству, прогулянки, 

ранкова гімнастика, рухливий відпочинок; 

 до високого рівня – участь у спеціально організованих заняттях фізичними 

вправами, інтенсивні ігри, біг, катання на санках, ковзанах, велосипеді, 

лижах, самокаті, роликах і т.д. 

Для визначення часу, витраченого на кожний з видів рухової активності, 

проводився добовий хронометраж видів діяльності студентської молоді, який 

полягав у фіксуванні відрізків часу, витрачених на кожен вид у тій 

послідовності, у якій вони чергувалися. 

Добовий хронометраж діяльності проводився студентами. Фіксувалася 

вся діяльність тривалістю більше 5 хвилин з використанням карти реєстрації 

рухової активності. 

 Для визначення кількісного значення різних по інтенсивності видів 

рухової активності використовувались вагові коефіцієнті фізичної активності 

(табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Вагові коефіцієнти індексу фізичної активності 

Рівень фізичної 

активності 

Вжиток кисню, 

л • хв-1 

Ваговий 

коефіцієнт 

Енерговитрати, 

ккал • хв.-1 

Базовий рівень 0,25 1,0 1,25 
Сидячий рівень 0,28 1,1 1,4 

Малий рівень 0,41 1,5 2,05 

Середній рівень 0,60 2,4 3,0 

Високий рівень 1,25 5,0 6,25 

 Розрахунок середніх енерговитрат здійснювався за формулою (2.8): 





k

i
ii МЕТРФАЕн

1
, 

(2.8) 

де k – кількість рівней; Ен  середня енегровитрат, ккал∙кг-1 за добу; 

РФАі – рівень фізичної активності, ум.од.; МЕТі – ваговий коефіцієнт. 

Оцінка рівня рухової активності за величиною добових енерговитрат 

визначалася за допомогою нормативної шкали (табл.2.4). 

Таблиця 2.4 

Нормативна шкала оцінки рівня рухової активності за величиною добових 

енерговитрат (L.Cale, 1994)  

Середні енерготрати (у ккал∙кг-1 за добу) РФА 
< 33 дуже низький 

от 33 до 36,99 низький 
от 37 до 39,99 середній 

40 і більше високий 
 

Хронометраж проводився самостійно і реєструвався в індивідуальній 

карті. 

Підрахувавши скільки часу витрачає студент на кожний рівень фізичної 
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активності, ми зіставляли дані. Порівняльний аналіз дозволяє визначити якісну 

оцінку індивідуальної рухової активності за інтенсивністю прикладених 

фізичних зусиль. 

Визначалась також суб'єктивна оцінка раціональної рухової активності 

студентської молоді з вадами слуху за допомогою анкетування (див. табл. 2.5. ). 

Таблиця 2.5 

Рівень рухової активності 
 

Рухова активність Регулярно, 
часто 

Інколи Дуже 
рідко 

Ніколи 

Ранкова-гігієнічна зарядка     
Спортивні заняття     
Оздоровча гімнастика     
Систематичні заняття фізичною 
культурою 

    

Фізичні паузи в період навчання     
Фізичне тренування     
Туристичні походи     
Відвідування фітнес-центрів, 
клубів здоров’я тощо 

    

Факультативні заняття 
фізкультурно-оздоровчої 
спрямованості 

    

Активний відпочинок     
Щоденні прогулянки 
(пересування пішки) 

    

Оздоровчий біг     
Тижневий обсяг раціональної 
рухової активності 6-8 год. 

    

2.1.8. Методи математичної статистики. Статистична обробка 

отриманих даних проводилася за допомогою пакета "Statistica 6.0" (StatSoft, 

США) та електронних таблиць "Excel 2000" (Microsoft, США), які дозволили 

провести аналіз вимірювань і розрахунок базових величин. Результати 

досліджень були піддані математичній обробці з використанням таких 

статистичних методів: метод середніх величин, вибірковий метод. 
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Були отримані значення: 

- Середнє значення вибірки ( ); 

- Стандартне відхилення (S); 

- Помилка репрезентативності (m). 

Для визначення достовірності відмінностей між вибірками 

використовували рівень надійності Р = 95% (рівень значущості 0,05). 

Використовували критерій Стьюдента і Ван дер Вандера (для залежних 

вибірок). 

Дані, отримані в результаті анкетування, оброблені статистичним 

методом визначення показників відносної частки. Він передбачає проведення 

аналізу результатів дослідження з метою визначення процентного 

співвідношення між частинами і цілим. Для розрахунку використовується 

формула 2.7: 

100mP
n   

,          (2.9) 

де, P - показник відносної частки; 

m - число респондентів, що вибрали той чи інший варіант відповіді; 

n - кількість вибірки. 

Порівняльному аналізу отриманих показників передувало встановлення 

того факту, чи підлягають емпіричні дані нормальному закону розподілу. Для 

цього використовувався метод наближеної оцінки типу розподілу за асиметрією 

і ексцесом. У випадку, якщо дані підлягали нормальному закону розподілу, ми 

використовували параметричний критерій Стьюдента. Інакше для незалежний 

вибіркових даних ми використовували непараметричний критерій Манна-Уітні, 

а для залежних – непараметричний критерій Вілкоксона.  

Для встановлення кореляційного зв’язку між досліджуваними 

показниками, представленими у порядковій шкалі ми використовували 

коефіцієнта Спірмена та оцінили його статистичну значущість. 
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З метою встановлення сутності, спрямованості, змісту та основоположних 

принципів оздоровчо-рекреаційної діяльності, та оцінки можливості 

впровадження програм фізичної рекреації в умовах ЗВО для студентської 

молоді з вадами слуху нами було використано метод експертних оцінок, у ході 

якого було розраховано коефіцієнт конкордації Кендалла та виконано оцінку 

його статистичної значущості [171]. 

Оцінка рівня емоційного благополуччя студентів з вадами слуху 

здійснювалася за допомогою аналізу анкетних даних на основі розрахунку 

критерію Пірсона та оцінки його статистичної значущості [74]. 

Оцінка статистичної значущості відбувалася на рівні 5 % (p < 0,05).  

Усі розрахунки були автоматизованими за допомогою компютерних 

програм MS Excel та STATISTICA 7.0.  

2.2. Організація дослідження 

 Дослідно-експериментальна робота започаткована була у 2014 і закінчена 

2018 роках. Проводилась у Національному університеті фізичного виховання і 

спорту України (м. Київ), Полтавському інституті економіки і права 

(м. Полтава). До участі в дослідженні було залучено 65 студентів з вадами 

слуху 17–18 років. Тривалість експерименту становила один навчальний рік. 

Студентська молодь з вадами слуху займалася у вільний час за спеціально 

розробленою програмою фізичної рекреації в умовах закладу вищої освіти. 

Вибір засобів для програми здійснювався з урахуванням мотивів та інтересів 

студентів до видів рухової активності та на основі узагальнення експертної 

оцінки. Метою експерименту було визначення ефективності впровадження 

програми з фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах 

ЗВО. 

Дослідження проводилось в 4 етапи. 

На першому етапі (жовтень 2014 – червень 2015) вивчався стан 

дослідженості проблеми організації фізичної рекреації студентської молоді з 
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вадами слуху. З’ясовано відсутність науково обґрунтованих теоретичних основ 

і напрацьованих теоретико-методичних програм організації фізичної рекреації 

студентів з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти; сформульовано 

концептуальну ідею, об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, 

розроблено програму педагогічного експерименту. 

На другому етапі (липень 2015 – серпень 2016) було організовано та 

проведено констатувальний педагогічний експеримент з метою отримання 

нових теоретичних і експериментальних даних, які стосуються організації та 

проведення занять фізичною рекреацією студентської молоді у ЗВО. До 

констатувального експерименту було залучено 65 студентів з вадами слуху 17–

18 років (30 – юнаків і 35 – дівчат). Було проведено соціологічне дослідження, 

педагогічне спостереження та експеримент, експертне оцінювання, визначено 

фізичний та психоемоційний стани студентів, мотиваційні пріоритети щодо 

фізичної рекреації, рівень добової рухової активності, вивчено ціннісні 

орієнтації студентів. Було здійснено статистичну обробку та аналіз даних 

результатів констатувального експерименту. За матеріалами дослідження 

підготовлено та опубліковано наукові статті. 

На третьому етапі (вересень 2016 – червень 2017), проаналізувавши та 

систематизувавши отримані дані, було теоретично обґрунтовано та розроблено 

програму фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО. 

Проведено перетворювальний прямий педагогічний експеримент, тривалість 

якого склала один навчальний рік. До участі в педагогічному експерименті було 

залучено 45 студентів з вадами слуху (20 – юнаків, 25 – дівчат) віком 17–18 

років з різним рівнем фізичного та психоемоційного станів, які згідно з 

попередніми дослідженнями виявили бажання брати участь у науковому 

дослідженні. Здійснено математичну обробку даних отриманих результатів 

дослідження, проаналізовано та узагальнено результати. За матеріалами 

дослідження підготовлено та опубліковано науково-методичні публікації.  
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На четвертому етапі (липень 2017 – червень 2018) проведено 

експериментальну перевірку ефективності практичної реалізації програми 

фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО; здійснено 

кількісну та якісну оцінку експериментальних даних, сформульовано загальні 

висновки та оформлено рукопис дисертації. Роботу підготовлено до апробації 

та офіційного захисту. 



90 

 

 РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ, ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ, РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ, ПОКАЗНИКІВ 

ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНІВ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ З ВАДАМИ СЛУХУ 

 

 

 

 3.1. Особливості мотивації студентської молоді з вадами слуху до 

занять фізичною рекреацією  

Дослідження структури оздоровчо-рекреаційної діяльності студентської 

молоді з вадами слуху встановило, що потенціал вільного часу для значної 

частини студентів залишається неусвідомленим, та нереалізованим [5, 16, 43, 

134]. За своєю сутністю і змістом фізична рекреація для студентської молоді з 

вадами слуху доповнює освітній процес в умовах ЗВО і є важливою ареною для 

прояву суспільної життєдіяльності, оскільки сприяє вдосконаленню 

психофізичної підготовки студентів до активного життя і професійної 

діяльності, покращує розвиток інтелектуально-творчого потенціалу, 

орієнтований на ефективне використання збережених аналізаторів і функцій з 

компенсаторно-корекційним навантаженням, розширює світогляд, сприяє 

гармонійному розвитку духовних і фізичних рис особистості, нормалізує 

психологічну рівновагу та зумовлює підвищення рівня опанування 

теоретичними знаннями, уміннями і практичними навичками на відповідну їх 

освіченість та інтеграцію у суспільство.  

З метою виявлення адекватності організації та проведення фізичної 

рекреації в умовах ЗВО інтересам і мотивам студентів з вадами слуху було 

проведено анкетування, спрямоване на вивчення потреб, інтересів, мотивів, 

мотивації студентської молоді до різних видів, форм, засобів рухової активності 
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у вільний час. У дослідженнях взяли участь студенти 1-2 курсів у кількості 65 

студентів (30 юнаків, 35 дівчат). 

 За даними дослідження виявлено, що переважна більшість студентів 

(43,08 %) лише частково задоволені організацією оздоровчо-рекреаційної 

діяльності у ЗВО, майже чверть студентів (23,07 %) така діяльність не 

влаштовує взагалі та 33,85 % – задовольняє. Простежується велика тенденція 

лише частково задоволених даною діяльністю, це виникає на фоні переходу від 

обов’язкових академічних занять, до добровільних, та підкреслюється 

відсутністю дієвих способів реалізації, цілісної системи планування таких 

занять і достатнього контролю за їх виконанням. Ще у своїх роботах Джозеф П. 

Вінник [54] наголошує на важливості планування у програмах АФВ. План 

визначає сферу дій програми та містить формулювання її призначення, мети, 

задач і завдань. Передбачається, що одним із призначень АФР є сприяти 

самоактуалізації, соціалізації даного контингенту що, в свою чергу, сприятиме 

становленню особистості, дозволить зробити внесок у себе та у суспільство в 

цілому. 

Аналіз результатів анкетування дозволив встановити, що на запитання 

«Чи займаєтесь Ви спеціально організованою руховою активністю» (табл. 3.1.) 

половина юнаків відповіли стверджувально, часто – 53,33 % (n = 16), 40 % 

(n = 12) – інколи, та 6,66 % (n = 2) – рідко, тобто епізодично. Більшість дівчат 

51,42 % (n = 13) зазначили, що інколи приймають участь в спеціально 

організованій руховій активності; 37,14 % (n = 13) стверджували, що часто та 

11,42 % (n = 4) – рідко. Відповідь «ніколи» не була зафіксована серед 

респондентів. Це узгоджується з даними зарубіжних авторів [275, 277, 278], які 

зазначають, що 94,5 % населення світу брали участь як мінімум в одному із 

видів рекреації за останні п’ять років.  
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Таблиця 3.1 

 Участь в спеціально організованій руховій активності, (n = 65) 
 

Як свідчать результати досліджень причини, що перешкоджають 

займатися оздоровчо-рекреаційною діяльності студентській молоді з вадами 

слуху (табл. 3.2.)  є: велика інтенсифікація освітнього процесу у ЗВО (40 % 

(n = 12) юнаків; 68,57 % (n = 24) дівчат, відсутність у достатній кількості 

факультативних і секційних занять в університеті 43,33 % (n = 13) юнаків; 57,14 

% (n = 20) дівчат, брак вільного часу 23,33 % (n = 7) юнаків; 31,42 % (n = 11) 

дівчат), відсутність матеріальних (фінансових) можливостей (10 % (n = 10) 

юнаків; 14,28 % (n = 5) дівчат), власні лінощі «не можу змусити себе займатися, 

хоча і вважаю, що заняття необхідні» (6,66 % юнаків (n = 2); 5,71 % (n = 2) 

дівчат). Також юнаки зазначають обеженість знань щодо різновидів оздоровчо-

рекреаційних занять, що їх цікавлять 13,33 % (n = 1), а дівчата – незадозвільний 

стан здоров'я 11,42 % (n = 4) (табл. 3.2). Варто зазначити, що опитувані мали 

можливість серед запропонованих обрати не одну, а кілька причин. 

Таблиця 3.2 

Причини, що заважають студентській молоді з вадами слуху займатися 

оздоровчо-рекреаційною діяльністю, (n = 65) 

Кратність участі 
Кількість відповідей, % 

юнаки  
n = 30 

дівчата  
n = 35 

Часто 53,33 37,14 
Інколи 40 51,42 
Рідко 6,66 11,42 
Ніколи - - 

Основні причини 
Кількість відповідей,% 

юнаки  
n = 30 

дівчата 
n = 35 

Бракує вільного часу 23,33 31,42 
Відсутність фінансових можливостей 10 14,28 
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Аналіз даних показує, що основними причинами, які стають на заваді 

занять фізичною рекреацією половина досліджуваного контингенту зазначає: 

відсутність у достатній кількості факультативних і секційних занять в 

університеті (50,77 % (n = 33)) та велике навчальне навантаження (55,38 % 

(n = 36)). Це може свідчити про ігнорування викладачами та керівництвом 

закладу вищої освіти впровадження програм рухової активності оздоровчо-

рекреаційної спрямованості, тобто не проведення таких занять в реальних 

педагогічних умовах, або про низьку поінформованість серед студентства чи їх 

популярність. Отримані результати підтверджують, що навчання у ЗВО 

відрізняється великим ступенем динамізму, напруженістю, різким зростанням 

обсягу інформації, що і виокремили студенти як основні фактор, що 

перешкоджають займатися заняттями фізичної рекреації. 

Аналіз результатів психологічної діагностики показав, що мотиви, які 

спонукають студентів з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної діяльності – це 

оздоровчий (нормалізація маси тіла; корекція фігури, постави, статури; 

підвищення рівня м’язової маси; вагома причина – це зниження стресу і 

депресії; підвищення розумової та фізичної працездатності); комунікативно-

виховний (розширення кола спілкування, встановлення нових соціальних 

контактів, емоційної самоорганізації) (табл.3.3). 

 

Відсутність інтересу і бажання 3,33 - 
Недозволяє стан здоров'я - 11,42 
Обеженість знань щодо різновидів 
рекреаційно-оздоровчих занять 

13,33 - 

Велике навчальне навантаження 40 68,57 
Не можу змусити себе займатися, хоча і 
вважаю, що заняття необхідні 

6,66 5,71 

Забороняють батьки  - - 
Відсутність у достатній кількості 
факультативних і секційних занять в 
університеті  

43,33 57,14 

   Продовження таблиці 3.2 
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Таблиця 3.3 

Мотиви студентської молоді з вадами слуху до занять  

фізичною рекреацією, (n = 65) 

 Встановлено, що основною метою, з якою займаються організованою 

оздоровчо-рекреаційною діяльністю дівчата з вадами слуху, є: спілкування і 

розширення можливостей знайти нових друзів – 88,57 % (n = 31), поліпшення 

зовнішнього вигляду, фігури, постави – 82,85 % (n = 29), збереження і 

зміцнення здоров’я – 74,28 % (n = 26), підвищення функціонального стану 

організму – 60 % (n = 21). Результати анкетування юнаків з вадами слуху 

показали, що на перше місце вони виносять підтримання фізичної підготовки, 

удосконалення фізичних якостей, досягнення високого рівня фізичної 

Основні мотиви 
Кількість відповідей,% 
юнаки  
n = 30 

дівчата 
n = 35 

 Для поліпшення самопочуття 13,33 8,57 
  Для підвищення функціонального стану 

організму 
16,66 60 

  Для підвищення опірності організму до 
різних захворювань 

6,66 8,57 

  Для поліпшення зовнішнього вигляду, 
фігури, постави 

80 82,85 

  Для підтримання фізичної підготовки, 
удосконалення фізичних якостей 

86,66 14,28 

  Для покращення настрою 16,66 8,57 
  Для збереження і зміцнення здоров’я  66,66 74,28 
  Для спілкування і розширення можливостей 

знайти нових друзів 
70 88,57 

  Для виховання вольових якостей 20 8,57 
  Для зняття стресу, втоми та активізації 

розумової діяльності 
16,66 14,28 

  Для раціонального використання вільного 
часу 

13,33 5,71 

  Для досягнення високого рівня фізичної 
підготовленості 

33,33 8,57 
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підготовленості – 86,66 % (n = 26), поліпшення зовнішнього вигляду (статури, 

рельєфності тіла, постави) – 80 % (n = 24), розширення комунікації – 70 % 

(n = 21), збереження і зміцнення здоров’я – 66,66 % (n = 20). Усе це свідчить 

про гендерну єдність мотивів у студентської молоді з вадами слуху, які 

спонукають до занять оздоровчо-рекреаційної діяльності.  

З огляду на психологічні аспекти юнацького віку можна констатувати, що 

отримані дані є могутнім стимулом до прояву своєї активності. З одного боку, 

мотив до зміни форми тіла засобами фізичної рекреації є особистісним мотивом 

самовдосконалення, а з іншого – соціальним, комунікаційним (мета – 

сподобатись оточуючим, знайти нових друзів за допомогою фізичного іміджу 

переважає над іншими мотивами). Також можна стверджувати про достатню 

обізнаність та поінформованість щодо користь, переваг та позитивного впливу 

від спеціально організованої оздоровчо-рекреаційній діяльності, проте слід 

відмітити протиріччя між вербальним рівнем знань про користь рухової 

активності й реальним рівнем фізичної активності, переоцінку побутової і 

виробничої рухової активності для здоров’я, відсутності відповідальності за 

власний стан здоров’я. Фізична рекреація студентів з вадами слуху як правило, 

не носить системного характеру,  та зводиться виключно до розважальних, 

одноразових захоплень. 

 Серед провідних цілей активного відпочинку досліджуваного 

контингенту можна назвати – оздоровчу (зняття втоми, поліпшення 

самопочуття, профілактика захворювань, всебічний гармонійний розвиток 

особистості, виховання культури тіла рухів, підвищення розумової та фізичної 

працездатності); комунікативно-виховну (спілкування, встановлення нових 

соціальних контактів, виховання культури поведінки, емоційної 

самоорганізації); організаторську ціль (оволодіння знаннями, умінням, 

практичними навичками суспільної роботи, працьовитості,  пропаганди 

здорового способу життя), що узгоджується з даними поданими у фаховій 
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літературі О. В. Андрєєвої [16], Т. В. Круцевич [134], Є.  Приступи [248] та ін., 

О. М. Жданова [93] для студентів без вад слуху. 

Важливим фактором, який впливає на формування здоров’я є вміння 

раціонально розподіляти вільний час на різні види занять. В ході дослідження 

було встановлено, що серед студентів переважає інертний тип проведення 

дозвілля, спостерігається низька кількість студентів, залучених до оздоровчо-

рекреаційної рухової активності, відсутня раціоналізація у розподілі бюджету 

вільного часу у студентів і навичок використовувати його з користю для 

здоров’я.  

Таблиця 3.4 

Пріоритетні види зайнятості студентської молоді з вадами  слуху у 

вільний час, у % (n = 65) 

Більшу його частину студентська молодь з вадами слуху проводить в 

пасивних видах діяльності (табл. 3.4.):  

Види діяльноті 
Кількість відповідей,% 

юнаки  
n = 30 

дівчата 
n = 35 

Читаю художню літературу 16,66 14,28 
Приймаю участь у художній 
самодіяльності 

6,66 2,85 

Цікавлюся мистецтвом, живописом і т.п. 3,33 11,42 
Відвідую кінотеатри, театр і концерти 36,66 14,28 
Займаюся фотографіями 6,66 8,57 
Займаюся фізичною культурою, спортом 30 28,57 
Відвідування рекреаційно-оздоровчих 
занять  

23,33 17,14 

Відвідую нічні клуби 10 - 
Зустрічаюся або спілкуюся з друзями, 
знайомими, родичами 

50 60 

Відвідую кафе, ресторани, бари 40 51,42 

Граю в комп'ютерні ігри 60 65,71 
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інтернет-мережа, гра в комп'ютерні ігри – (60 % (n = 18) юнаків; (65,71 % 

(n = 23) дівчат), спілкування з друзями та сімє’ю становить (50 % (n = 15) 

юнаків; (60 % (n = 21) дівчат); 

розважальні види діяльності – проведення часу в розважальних закладах: 

відвідування кафе, ресторанів, барів – (40 % (n = 12) юнаків; 51,42 % (n = 18) 

дівчат), нічних клубів – (10 % (n = 3) юнаків); 

пізнавально-інтелектуальні види діяльності: читають художню літературу 

– (16,66 % (n = 5) юнаків; 14,28 % (n = 5) дівчат); цікавляться мистецтвом, 

живописом (3,33 % (n = 1) юнаків; 11,42 % (n = 4) дівчат);  

культурно-споглядальні види діяльності – відвідування кінотеатрів, театрів 

і концертів (36,66 % (n = 11) юнаків; 14,28 % (n = 5) дівчат); творчі види 

діяльності займаются фотографіями (6,66 % (n = 2) юнаків; 8,57 % (n = 3) 

дівчат); приймають участь у художній самодіяльності (6,66 % (n = 2) юнаків; 

2,85 % (n = 1) дівчат). Простежується не великий відсоток студентів, залучених 

до культурно-споглядацьких та творчих видів діяльності, що пояснюється 

занепадом, кризовим станом просвітницько-культурної сфери в країні, а також 

економічним збільшенням ціннової політики на культурно-споглядальні види 

діяльності; 

фізкультурно-спортивні та оздоровчо-рекреаційні види діяльності: 30 % 

(n = 9) юнаків займаються фізичною культурою, спортом та 28,57 % (n = 10) 

дівчат відповідно; із числа опитуваних лише 23,33 % (n = 7) юнаків з вадами 

слуху та 17,14 % (n = 6) дівчат відвідують оздоровчо-рекреаційні заняття. 

Таким чином, оздоровчо-рекреаційна діяльність поки що не стала для 

студентської молоді з вадами слуху пріоритетним видом діяльності, але 

аналізуючи отримані дані, більшість студентів не заперечують її позитивної 

спрямованості і соціальної значущості. 

 Підвищення мотивації та позитивне відношення до оздоровчо-

рекреаційної діяльності відбудеться в тому випадку, якщо будуть ураховані 
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пріоритети студентства з вадами слуху під час організації та планування занять 

даної спрямованості в умовах ЗВО. Для цього необхідно ввести в систему 

оздоровчо-рекреаційної діяльності такі види фізичної рекреації, які 

користуються найбільшою популярністю з урахуванням фізкультурних і 

спортивних інтересів та індивідуальних особливостей для тих, хто займається і 

щоб вони відповідали рівню їхнього здоров'я, теоретичної та фізичної 

підготовленості. 

Опитування дозволило визначити пріоритетні види рухової активності, 

які викликають найбільший інтерес у студентської молоді з вадами слуху 

(табл.3.5).  

Таблиця 3.5 

Пріоритетні види рухової активності для студентської молоді 

з вадами слуху, (n = 65) 

Види рухової активності 
Кількість відповідей,% 

юнаки  
n = 30 

дівчата  
n = 35 

Оздоровчі види гімнастики -  53,3  
Плавання 65,2  60  

Туризм 52,17  26,6  
Їзда на велосипеді 21,73  13,33  
Оздоровчий біг 39,13  33,33  
Рекреаційні ігри 60,86  53,3  
Шахи, шашки 8,69  13,33  
Зимові види відпочинку (лижі, катання 
на ковзанах, фрістайл) 

17,39  20  

Футбол 78,26  13,33  
Волейбол 69,56  33,33  

Баскетбол 30,43  20  
Настільний теніс 65,2  66,66  
Боулінг 17,39  20  

Більярд 21,73  13,33  
Танцювальні заняття 8,69  73,33  
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Дівчата віддали перевагу танцювальним та гімнастичним заняттям, 

командним видам спорту, рекреаційним іграм та настільному тенісу. Так серед 

пріоритетних видів рухової активності, які викликають найбільший інтерес у 

дівчат з вадами слуху – танцювальні заняття – 73,33 % (n = 33), настільний 

теніс –66,66 % (n = 23), плавання – 60 % (n = 21) та оздоровчі види гімнастики – 

53,3 % (n = 19). 

Юнаки з вадами слуху віддають перевагу футболу – 78,26 % (n = 23), 

волейболу – 69,56 % (n = 21), настільному теніс – 65,2 % (n = 20), плаванню – 

65,2 % (n = 20), рекреаційним іграм – 60,86 % (n = 18) та туризму – 52,17 % 

(n = 16).  

Отримані результати дослідження можуть бути використані під час 

розробки програм фізичної рекреації, спрямованих на формування соціальної 

інтеграції та соціалізації студентської молоді з вадами слуху та організації 

дозвіллєвої діяльності в умовах ЗВО. 

 Процес формування інтересу до оздоровчо-рекреаційної діяльності не 

одноманітний, а багатоступеневий. Психологічною передумовою виступає 

емоційний компонент. Доведено, що позитивні емоції під час активного 

відпочинку підвищують працездатність студентів та покращують 

психофізичний стан. Провідні емоції, які відчувають юнаки з вадами слуху під 

час занять спеціально-організованою фізичною активністю (табл. 3.6)  це 

радість та самовдосконалення 53,33 % (n = 16), а 42,85 % (n = 15) дівчат 

упевненість в собі і власних силах (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 
Провідні емоції студентів під час занять спеціально-організованою 

фізичною активністю, (n = 65) 

Види емоцій 
Кількість відповідей,% 

юнаки  
n = 30 

дівчата  
n = 35 

Радість та самовдосконалення 53,33 34,28 
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 Розглядаючи спонукання дівчат до занять фізичною активністю серед 

пріоритетних і впливових можна виділити засоби масової інформації 57,14 % 

(n = 20); поради друзів, знайомих 34,28 % (n = 12), поради викладачів, тренерів 

22,85 % (n = 8) та найменше 14,28 % (n = 5) знання про користь фізичних вправ. 

У юнаків поради батьків 33,33 % (n = 10) на першому, засоби масової 

інформації 26,66 % (n = 8) – на другому, а знання про користь фізичних вправ 

16, 66 % (n = 5) – на третьому місці (табл. 3.7). З отриманих даних, можна 

констатувати, що студентська молодь з вадами слуху не усвідомлює повною 

мірою значущості від систематичної рухової активності. Вони піддаються 

впливам оточуючих друзів, товаришів, одногрупників, засобам масової 

інформації, тоді як порадам викладачів, тренерів і батьків не надто довіряють у 

даному питанні. 

Таблиця 3.7 

Чинники, що спонукають студентську молодь до занять фізичною 

активністю, (n = 65) 

Збентеження і знервованість 3,33 - 
Занепокоєння і страх - 2,85 
Упевненість в собі і власних силах 36,66 42,85 
Розчарування та роздратування - - 
Задоволення і захват 16,66 34,28 

Види спонукань до занять фізичною 
активністю 

Кількість відповідей,% 
юнаки  
n = 30 

дівчата  
n = 35 

Поради викладачів, тренерів 6,66 22,85 
Поради батьків 33,33 14,28 
Спонукання друзів, знайомих  23,33 34,28 
ЗМІ 26,66 57,14 
Знання про користь фізичних вправ 16,66 14,28 
СВІЙ ВАРІАНТ   

 Продовження таблиці 3.6 
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 Більшість опитаних респондентів дівчат з вадами слуху на запитання 

«Пріоритетне місце проведення занять фізичною рекреацією» відповіли у 

спортивних залах, фітнес-центрах, клубах здоров’я 40 % (n = 14). Юнаки також 

відзначають перевагу заняттям у спортивних залах, фітнес-центрах, клубах 

здоров’я 40 % (n = 12). Висока тенденція таких занять пов’язана з великим 

різноманіттям групових програм, які пропонують фітнес-центри, клуби 

здоров’я які орієнтовані переважно на молодіжну аудиторію (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Пріорітетне місце проведення занять фізичною рекреацією, (n = 65) 

Серед дівчат і юнаків найвищу позицію займають групові заняття 

фізичною активністю з тренером – 54,28 % (n = 19) і 43,33 % (n = 13) відповідно 

(табл. 3.9). У процесі соціальної інтеграції групові заняття фізичними вправами, 

як засіб реабілітації осіб з порушеннями слуху, займають одне з провідних 

місць. Вони є перевіреними практикою засобами, що сприяють більш 

швидкому відновленню порушених функцій опорно-рухового апарату. 

Таблиця 3.9 
Форми занять фізичною активністю, (n = 65) 

Місце проведення 
Кількість відповідей,% 

Юнаки  
n = 30 

Дівчата  
n = 35 

У спортивних залах, фітнес-центрах, 
клубах здоров’я 

40 40 

У парках, скверах, лісосмугах 26,66 34,28 
Біля водойм на березі озера, річки, моря 33,33 11,42 
У гірській місцевості 16,66 8,57 
Вдома  28,57 

Форми проведення занять 
Кількість відповідей,% 

юнаки  
n = 30 

дівчата  
n = 35 

Самостійні 26,66 25,71 
Індивідуальні з тренером 36,66 22,85 
Групові з тренером 43,33 54,28 
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Студентська молодь з вадами слуху це динамічна група, що знаходиться у 

фазі формування фізіологічної та соціальної зрілості. Ці дані свідчать, про 

велику потребу у встановленні суспільних контактів, що можуть реалізуватися 

через рекреаційні форми занять у складі неформальних та організованих 

групових занять.  

Аналізуючи результати опитування досліджуваного контингенту, ми 

виявили, що вони відзначають недостатню кількість вільного часу, велику 

напруженість навчально процесу, високий рівень психічного навантаження. 

Таким чином, нами було визначено основні соціальні проблеми студентської 

молоді з вадами слуху: 

– висока напруженість навчального процесу; 

– обмежене коло спілкування; 

– недостатню кількість вільного часу для фізичного та психологічного 

самовдосконалення; 

– обмеження можливостей для самореалізації; 

– надмірне перебування в колі сім’ї; 

– обмеження можливості повноцінного засвоєння соціальних ролей.   

 У результаті дослідження визначено пріоритетні мотиви студентської 

молоді до оздоровчо-рекреаційної діяльності, досліджено їх ієрархію. 

Констатуючий експеримент показав, що більшість молоді студентського віку з 

вадами слуху пріоритетними вважають такі групи мотивів, як оздоровчі, 

комунікативні, пізнавально-розвиваючі, соціальні, освітньо-культурні, 

розважальні, особистісні та мотив досягнення успіху. Поряд із мотивом 

досягнення успіху виділяють ще мотив уникнення невдачі. У студентської 

молоді без сенсорних вад потреба в досягненні успіху виражена в два рази 

сильніше, ніж потреба уникнути невдачі і дослідження проведені протягом 

останніх років українськими психологами, підтверджують дане твердження. 

Таке співвідношення, з однієї сторони, спонукає їх проявляти високу активність 
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для досягнення цілі, а з іншої – вживати заходів для попередження можливих 

невдач. У порівняні зі студентською молоддю з вадами слуху – навпаки. Мотив 

уникнення невдачі виражений більше, ніж мотив досягненні успіху. Отже, 

рівень мотивації, спрямованої на досягнення успіху, завжди нижчий ніж 

спрямованості на уникнення невдачі. Це пояснюється тим, що вони більше 

невпевнені у своїх силах, не прагнуть до повної реалізації своїх можливостей, у 

них панує твердження обмежених життєвих перспектив. 

Встановлено, що сучасні організаційні форми рекреаційної діяльності у 

формуванні інтересу студентської молоді з вадами слуху до активного 

відпочинку матимуть високий потенціал за умови проведення їх на високому 

технічно-методичному рівні, з урахуванням психологофізичних особливостей, 

біологічного віку, домінуючих потреб, мотивації та орієнтування на ціннісні 

орієнтації студентства з вадами слуху.  

3.2. Дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді з вадами 

слуху 

Аналізом великого масиву наукових праць підтверджено, що на ціннісно-

мотиваційну структуру особистості впливають зовнішні фактори, зокрема, 

умови життя, матеріальне забезпечення, умови навчання, режим і вид рухової 

активності, які переломлюючись через свідомість, значно впливають на ціннісні 

орієнтації, що виражаються у мотивах, інтересах, спрямованості особистості, 

рівні домагань, переживаннях, ідеалах, цілях, бажаннях, самооцінці фізичного 

«Я» [6, 158, 226, 111] 

 Ціннісні орієнтації особистості домінують як вище інтегративне 

утворення і являють собою соціально-психологічний базис, на якому 

формується характер, свідомість і самосвідомість. Вони регулюють 

життєдіяльність людини, визначаючи перевагу тих чи інших сфер діяльності, 

напрямів життєвого шляху, а також вибір засобів для досягнення поставлених 
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цілей. Кожному життєвому етапу притаманні свої життєві цілі, своя життєва 

стратегія, що сприяє їх досягненню і розвитку. 

Як свідчать дані дослідження [142] найбільш сензитивним для 

формування ціннісних орієнтацій є період студентства, оскільки саме з цим 

періодом онтогенезу пов'язаний той рівень розвитку ціннісних орієнтацій, який 

забезпечує їх функціонування як особливої системи, яка надає визначальний 

вплив на спрямованість особистості, її активну соціальну позицію. Тому нами 

було проведено оцінку ціннісних орієнтацій студентів (юнаків та дівчат) з 

вадами слуху табл. 3.10, 3.11 у процесі їх особистісного зростання за 

допомогою методики «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. Автор виділяв цінності 

двох типів: термінальні (кінцеві цінності) – це переконання про цілі і кінцеві 

стани, до яких прагне особистість (щастя, мудрість, свобода) та 

інструментальні (опосередковані цінності) відносяться до уявлень про бажані 

методи поведінки з метою досягнення термінальних цінностей (чесність, 

відповідальність, ввічливість). 

Таблиця 3.10 

Ієрархія термінальних цінностей студентської молоді з вадами слуху, 

(n = 65) 

Термінальні 
цінності 

Місце в житті 
юнаки 
n = 30 

дівчата 
n = 35 

Середній 
бал, х  

Стандартне 
відхилення, 

s 

Місце у 
рейтингу 

Середній 
бал, х  

Стандартне 
відхилення

, s 

Місце у 
рейтинг

у 
Активне діяльне 
життя  7,00 2,42 7 6,46 1,93 6 
Життєва 
мудрість  16,03 0,61 16 15,77 1,06 16 
Здоров'я  1,53 1,50 1 1,83 2,56 1 
Цікава робота 9,47 2,24 9 14,31 1,23 14 
Краса природи і 
мистецтва  17,87 0,43 18 16,29 1,90 17 
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Любов  2,07 0,98 2 14,43 2,19 15 
Матеріально 
забезпечене 
життя  11,07 2,57 11 2,77 2,73 2 
Наявність 
гарних і вірних 
друзів 5,53 1,85 5 7,43 2,15 8 
Суспільне 
визнання  6,30 2,68 6 4,03 3,39 3 
Пізнання  10,90 1,30 10 11,09 2,08 12 
Продуктивне 
життя  4,83 2,74 4 6,91 2,19 7 
Розвиток  11,30 2,18 12 5,83 3,33 5 
Воля  12,23 1,41 14 10,23 1,50 10 
Щасливе 
сімейне життя 3,40 2,09 3 9,06 2,46 9 
Щастя інших  16,43 1,10 17 17,74 0,51 18 
Творчість  15,10 0,71 15 10,49 1,22 11 
Впевненість у 
собі  7,80 2,14 8 11,80 1,59 13 
Розваги 11,67 2,17 13 4,46 2,12 4 

Описуючи дані, що були отримані в результаті аналізу термінальних 

цінностей (цінностей-цілей) студенток з вадами слуху, необхідно зазначити, що 

пріоритетними для них є здоров’я – фізичне і психічне (1-ше місце); 

матеріально забезпечене життя – відсутність матеріальних труднощів (2-ге 

місце); суспільне покликання (повага оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі)  (3-тє місце); задоволення, розваги, приємне, необтяжливе проведення 

часу, відсутність обов'язків (4-те місце); розвиток (робота над собою, постійне 

фізичне і духовне вдосконалення) (5-те місце). Такі термінальні цінності, як 

краса природи і мистецтва (переживання прекрасного у природі та мистецтві); 

щастя, добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, всього народу, 

людства в цілому зайняли останні позиції. Студентки (дівчата) повноцінну 

самореалізацію вважають неможливою без фізичного і психічного здоров’я, 

Продовження таблиці 3.10 
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матеріальної забезпеченості, суспільного визнання (поваги оточуючих, рідних, 

колег) та гармонійного розвитку (робота над психофізичним удосконаленням).  

Юнаки з вадами слуху продемонстрували дещо схожі результати 

дослідження термінальних цінностей (рис. 3.10). Спільним із дівчатами є те, що 

для них найважливішою цінністю є здоров’я (1-ше місце), а найменш 

важливими – краса природи і мистецтва та щастя інших. 2-ге місце зайняла 

любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною); 3-тє місце – щасливе 

сімейне життя; 4-те місце – продуктивне життя (максимально повне 

використання своїх можливостей, сил та здібностей); 5 місце – наявність 

хороших і вірних друзів. Для них більше значення мають утилітарно-

прагматичні цінності (за класифікацією В. Кирилова ) – здоров’я, хороші вірні 

друзі, близькі емоційні стосунки з рідними та щасливе сімейне життя. Ці дані 

свідчать про наявність стійкої потреби в культивуванні й підтримці сімейних 

зв’язків та емоційної гармонії у стосунках з ближнім оточенням та про набуття 

ними певного життєвого досвіду. При цьому вони вважають, що їхня 

самореалізація залежить переважно від стану фізичного і психічного здоров’я, а 

джерело морально-психологічної підтримки – це сім'я, любов та спілкування з 

друзями. Юнаки відчувають велику потребу у встановленні суспільних 

контактів, це може реалізуватися через оздоровчо-рекреаційні заходи у складі 

неформальних та організованих груп. Встановлено, що найбільш значущими 

для студентської молоді з вадами слуху, які можна назвати їх життєвими 

орієнтирами, є індивідуальні цінності особистого життя. Серед них безумовну 

першість посідає фізичне і психічне здоров’я. Вибір здоров’я як найголовнішої 

цінності вказує про гендерну єдність мотивів та усвідомлення даних студентів 

про неможливість досягнення без нього успіху у житті. В такому дискурсі 

яскравим для них прикладом слугує даний морально-економічний стан 

теперішніх і майбутніх реалій, де зможе гармонійно жити лише здоровий, 

енергійний індивід, який буде адаптований до різких життєвих ситуацій. 
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Рис. 3.1. Домінуюча спрямованість термінальних ціннісних орієнтацій 

студентів (а – юнаки; б – дівчата): 
 1 – активне діяльне життя; 2 – життєва мудрість; 3 – здоров'я; 4 – цікава робота; 5 – 
краса природи і мистецтва; 6 – любов; 7 – матеріально забезпечене життя; 8 – наявність 
хороших і вірних друзів; 9 – суспільне покликання; 10 – пізнання; 11 – продуктивне життя; 
12 – розвиток; 13 – свобода; 14 – щасливе сімейне життя; 15 – щастя інших; 16 – творчість; 
17 – впевненість у собі; 18 – розваги 

Ціннісна орієнтація 

Ра
нг

 ц
ін

ні
сн

ої
 о

рі
єн

та
ці

ї 



108 

 

В той же час найбільше кореляційних зв’язків мають такі цінності за 

змістовними блоками (за А. Н. Леонтьевым [142]): у юнаків – конкретні 

(предметні) цінності та особисте життя: любов; щасливе сімейне життя; 

наявність хороших і вірних друзів; продуктивність життя. У дівчат – конкретні 

цінності: матеріально забезпечене життя; розваги, задоволення, приємне 

необтяжливе проведення часу; загальне суспільне визнання (повага оточуючих, 

колективу, товаришів по роботі); професійна самореалізація – загальне 

суспільне визнання; продуктивне життя, максимально повне використання 

своїх можливостей, сил та здібностей; розвиток, робота над собою; активне 

діяльне життя. 

Найменш пріоритетними термінальними цінностями для досліджуваних 

дівчат та юнаків з вадами слуху, які брали участь у дослідженні, виявилися ті, 

що входять до блоку абстрактні цінності: щастя інших людей (18-місце у 

студенток дівчат і 17 місце у студентів юнаків), краса природи і мистецтва (17 і 

18 місця відповідно) на 16 місці опинилася – життєва мудрість, як у дівчат так і 

юнаків; любов як цінність на 15 місці у студенток дівчат, а у студентів юнаків 

15 місце займає творчість. Аналізуючи отримані дані, на нашу думку можна 

констатувати про вікову незрілість та психофізіологічні особливості (труднощі 

у розумінні слів з абстрактним значенням) студентської молоді з вадами слуху. 

Доведено, що молодь з вадами слуху не має можливості сприймати ті звукові 

сигнали, які є дуже важливими для повноцінного пізнання навколишнього 

світу, для створення повних і всебічних уявлень про предмети і явища 

дійсності. Внаслідок цього, обмежуються пізнання оточуючого світу, що в свою 

чергу, призводить до порушення в розвитку інших пізнавальних процесів і 

головним чином, словесно-логічного мислення. Можна констатувати, для того 

щоб збагнути, зрозуміти естетичну красу природи, мистецтва, важливості 

суспільного благополуччя інших людей у вигляді щастя, свободи, життєвої 
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мудрості (абстрактні значення) у студентів з вадами слуху немає фізіологічних, 

психолого-педагогічних можливостей.   

На додаткову увагу заслуговує аналіз дослідження інструментальних 

цінностей студенток з вадами слуху, тобто цінностей-засобів, за допомогою 

яких вони будуть досягати своїх цілей. Встановлено, що пріоритетними для них 

є освіченість – широта знань, висока загальна культура (1-ше місце); 

вихованість – хороші манери (2-ге місце); охайність – уміння тримати в 

порядку речі, порядок у справах – (3-тє місце); терпимість – до поглядів і думок 

інших, уміння прощати іншим їхні помилки (4-те місце); чесність (правдивість, 

щирість) (5-те місце).  

Статистичний аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що у 

студенток переважають суб’єктивно-особистісні цінності. Це дає підстави 

зазначити, що вони спрямовані на отримання знань, умінь і навичок, 

формування моральних якостей, що допоможуть їм досягти бажаних 

результатів, удосконалення фізичної та психічної підготовленості до активного 

життя та подальшої життєвої діяльності на принципах індивідуального підходу.  

Отримані, дані в ході проведеного дослідження інструментальних 

цінностей студентів з вадами слуху табл. 3.11 свідчать про те, що в цілому 

ціннісне ядро найбільш пріоритетних цінностей як для юнаків так і для дівчат 

складається з одних і тих же цінностей-засобів, лише з однією відмінністю 

котра пов’язана з розподілом рангових місць, оскільки, вихованість посіла 1-ше 

місце, а чесність (правдивість, щирість) посіла – 2-ге місце, на 3-му місці 

знаходиться старанність (дисциплінованість), на 4-му місці – освіченість 

(широта знань, висока загальна культура), на 5-му місці – життєрадісність, 

почуття гумору. Юнаки з вадами слуху замислюються над етичними 

проблемами, індивідуальні цінності та ідеали стають для них важливими та 

актуальними. Вони намагаються втілити моральні принципи блоку (цінність 

спілкування): чесність, правдивість, щирість, вихованість, життєрадісність, 
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дисциплінованості та відповідальності у власному життєвому виборі, у 

реальних вчинках для задоволення своїх основних потреб. 

Таблиця 3.11 

Ієрархія інструментальних цінностей студентської молоді з вадами 

слуху, (n = 65) 

Інструментальні 
цінності 

Місце в житті 
юнаки 
n = 30 

дівчата 
n = 35 

середній 
бал, х  

стандартне 
відхилення, 

s 

місце у 
рейтингу 

середній 
бал, х  

стандартне 
відхилення, 

s 

місце у 
рейтингу 

Акуратність  11,93 1,64 13 3,69 1,11 3 
Вихованість  1,40 0,77 1 1,91 0,85 2 
Високі запити  15,13 0,86 15 16,23 2,38 17 
Життєрадісність  5,97 2,14 5 8,29 1,86 7 
Старанність 2,87 0,94 3 8,31 2,54 8 
Незалежність  13,03 1,03 14 14,94 1,15 15 
Непримиренність 
до недоліків у 
собі й інших 17,77 0,63 18 17,51 0,95 18 
Освіченість  4,90 2,82 4 1,46 0,78 1 
Відповідальність 6,00 2,08 6 9,11 1,73 9 
Раціоналізм  6,70 1,99 7 9,94 1,43 11 
Самоконтроль  10,87 1,91 11 11,11 1,28 12 
Сміливість у 
відстоюванні 
своєї думки, 
своїх поглядів 15,93 0,52 16 15,91 0,98 16 
Чуйність 10,27 1,62 10 6,54 2,98 6 
Терпимість  9,03 1,61 9 5,71 1,82 4 
Широта поглядів  11,53 2,01 12 11,71 1,69 13 
Тверда воля 16,97 0,61 17 13,14 1,19 14 
Чесність  2,03 0,67 2 5,74 5,22 5 
Ефективність у 
справах  8,80 2,07 8 9,40 3,82 10 

Рейтинг інструментальних цінностей, виділених студентами з вадами 

слуху, свідчить швидше про їх ідеали, ніж про спосіб дій в життєвих ситуаціях, 
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бо не завжди відповідає їх життєвим цілям. Проте позитивним видається 

достатньо виважений підхід студентської молоді з вадами слуху до таких 

цінностей, як вихованість (хороші манери); терпимість до поглядів і думок 

інших, вміння прощати іншим їхні помилки та омани; чуйність та дбайливість; 

чесність правдивість, щирість; старанність, дисциплінованість. На нашу думку, 

це говорить про вікову специфіку світосприйняття, коли опіка, тепло та увага 

батьків, сім’ї, намагання з боку рідного оточення захистити дитину від 

зовнішніх негараздів, допомогти, дає можливість зрозуміти справжню ціну 

чуйності, взаємодопомоги, вірності, альтруїзму тощо, які знадобляться їм в 

подальшому житті.  

Найменш важливими студенти з вадами слуху відзначили такі 

інструментальні блоки цінностей, як індивідуалістичні та цінності 

самоствердження: непримиренність до недоліків у собі та інших опинилася  на 

18 місці, як у дівчат так і у юнаків; на 17 місці у дівчат знаходяться високі 

запити, домагання, вимоги до життя, а у юнаків тверда воля, уміння наполягти 

на своєму, не відступати перед труднощами; сміливість у відстоювання своєї 

думки, поглядів опинилася на 16-му місці відповідно.  

У результаті дослідження, у студентської молоді з вадами слуху можна 

констатувати низьку оцінку власного «Я» стосовно соціально-нормативних 

критеріїв: цілеспрямованості, успішності, твердої волі (уміння наполягти на 

своєму, не відступати перед труднощами); сміливості у відстоюванні своєї 

думки, поглядів; незалежності, здатності діяти самостійно, рішуче. Дана 

студентська категорія набагато важче пристосовується до екстремальних умов є 

більш пасивною й легко піддається впливам оточуючих. Це може бути 

пов’язано із недостатньою їх психофізичною, емоційною підготовкою, боязню 

непередбачуваних ситуацій, суперництва, невеликим досвідом членства у 

команді, що безпосередньо перешкоджає досягненню головної мети. Відтак, це 

породжує внутрішній конфлікт, спричинений їхніми очікуваннями з приводу 



112 

 

власної значущості для інших, для групи, команди, для соціуму взагалі. 

Студенти з вадами слуху можуть переживати особистісну дисгармонію, що 

зрештою, не сприяє їх самоактуалізації, соціалізації та інтеграції. 

Оскільки ціннісні орієнтації особистості є смисловими утвореннями, 

котрі зв’язують когнітивну і мотиваційну сфери, спрямовуючи і орієнтуючи 

поведінку студентської молоді з вадами слуху на певні цілі, то у процесі 

самовизначення у цьому віці відбувається коригування намічених життєвих 

планів та цілей, які відображаються на змісті  власної мотивації, котра, в свою 

чергу, зумовлює зміни у сфері ціннісної свідомості. 

 Узагальненням та систематизацією отриманих даних та науково-

методичної літератури, науковці прийшли до єдиного висновку, що оздоровча-

рекреаційна діяльність сприяє залученню молоді з вадами слуху в соціум із 

засвоєнням норм поведінки, психологічних механізмів, соціальних цінностей, 

набуттям якостей, необхідних для успішного функціонування в даному 

суспільстві і сприяє підвищенню самооцінки, саморозвитку і самореалізації, 

самовираженні та самовдосконаленні, самотворення та реалізації рівних прав і 

можливостей, формуванні відчуття особистісної значущості та повноцінності. 

Тому ціннісне поле даної діяльності необхідно все ширше застосовувати в 

повсякденній діяльності студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО, щоб 

у їх житті фізична рекреація займала пріоритетне місце. 

 3.3. Характеристика структури та рівня рухової активності 

студентської молоді з вадами слуху  

В умовах сучасної соціально-психологічної ситуації простежується 

тенденція зниження обсягу рухової активності студентської молоді з вадами 

слуху, яка негативно позначається на фізичному розвитку, фізичній 

підготовленості та функціональному стані студентів, що обумовлює особливу 

соціальну значущість дослідження.  
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Нами було проведено дослідження структури добової рухової активності 

даного контингенту. Результати дослідження співвідношення рівнів добової 

рухової активності представлено у табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Співвідношення рівнів добової рухової активності студентської молоді з 

вадами слуху, (n = 65) 

 Описуючи дані, що були отримані в результаті аналізу співвідношення 

рівнів добової рухової активності студентської молоді з вадами слуху, 

необхідно зазначити, що базовому рівню рухової активності, до якого належать 

сон, відпочинок лежачи, студентки з вадами слуху віддають у середньому 9,84 

год. (41,0 %) добового часу, а студенти – 9,98 год. (41,56 %). Сидячий рівень 

рухової активності, який складається з їзди в транспорті, читання, малювання, 

перегляду телепередач, комп’ютерних ігор, приймання їжі, у студенток займає 

7,02 год. (29,26 %) на добу, а у студентів – 7,0 год. (29,18%). Середня тривалість 

малого рівня добової рухової активності (особиста гігієна, стояння з невеликою 

рухливістю, пересування пішки, заняття у ЗВО, окрім фізичної культури) не 

Рівень рухової 
активності 

Кількість відповідей 
юнаки (n = 30) дівчата (n = 35) 
год. 

% 
год. 

% 
х  s х  s 

Базовий  
 

год 9,98 0,5 41,56 9,84 0,65 41,00 ІФА 9,98 0,5 9,84 0,65 
Сидячий 
 

год 7,00 0,91 29,18 7,02 0,76 29,26 ІФА 7,7 1,0 7,72 0,83 
Малий 
 

год 5,57 0,58 23,22 5,57 0,39 23,19 ІФА 8,36 0,86 8,35 0,59 
Середній 
 

год 1,45 0,33 
6,04 

1,57 0,19 
6,55 

ІФА 3,48 0,8 3,77 0,44 
Високий 
 

год - -  - -  
ІФА - - - - 

ІФА за добу 29,52 0,55 Х 29,69 0,31 Х 
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залежно від статі становить у середньому 5,57 год. (23,19 % у дівчат та 23,22 % 

у юнаків).  

Слід відзначити, що зареєстровані показники середнього рівня рухової 

активності були найменші. Так, середньому рівню рухової активності, який 

складається з домашньої роботи по господарству, прогулянок, ранкової 

гігієнічної гімнастики, студентки (дівчата) віддають 1,57 години (6,55 %) та 

студенти (юнаки) 1,45 години (6,04 %) на добу, а високий рівень рухової 

активності не спостерігався взагалі.  

Як бачимо, юнаки і дівчата з вадами слуху продемонстрували схожі 

результати, що говорить про гендерну єдність мотивів розподілу добової 

рухової активності. Добовий індекс фізичної активності досліджуваного 

контингенту становив у юнаків в середньому 29,52 бала та 29,69 бала у дівчат, 

що не відповідає встановленим нормам рухової активності. Ураховуючи те, що 

оптимальним показником індексу фізичної активності є значення, яке 

відповідає 42 балам, що передбачає восьмигодинну тривалість базового рівня, 

восьмигодинну тривалість сидячого, двогодинну тривалість рівня малої 

фізичної активності та тригодинну тривалість рівня високої активності [6].  

На підставі отриманих даних було підтверджено наявну проблему 

гіподинамії серед представників студентської молоді з вадами слуху. Слід 

зазначити протиріччя у молоді між вербальним рівнем знань про користь 

рухової активності й реальним її фізичним рівнем, переоцінка побутової і 

виробничої рухової активності, відсутності відповідальності за власний стан 

здоров’я. Встановлено, що даний контингент практично половину вільного часу 

проводить відпочиваючи у статичному положенні лежачи, або сидячи під час 

перегляду телепередач; воліють переміщатися транспортними засобами; 

фактично втрачено інтерес до рухової активності у тому числі до оздоровчо-

рекреаційної.  
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Можна констатувати, що рівень рухової активності представників 

студентської молоді з вадами слуху низький і потребує включення до режиму 

дня заходів, спрямованих на підвищення рухової активності, що відповідає 

середньому, і особливо, високому рівнів.  

Порівняльний аналіз дозволив встановити, що якщо за критерієм 

Манна-Уітні не встановлено статистично значущих відмінностей в залежності 

від статі за індексом добової РА ( крUU  3995,423  для n1=30, n2=35, p>0,05), 

що у подальшому дозволило нам не розподіляти юнаків і дівчат у окремі групи. 

Визначалась також суб'єктивна оцінка раціональної рухової активності 

студентської молоді з вадами слуху за допомогою анкетування (табл.3.13. ). 

Таблиця 3.13 

Результати опитування респондентів про раціональну рухову активність, 

% (n = 65) 

Рухова активність Кількість, % 
юнаки (n = 30) дівчата (n = 35) 

регулярно 
часто 

інколи дуже 
рідко, 
ніколи 

регулярно 
часто 

інколи дуже 
рідко, 
ніколи 

Ранкова-гігієнічна 
зарядка 16,67 30 53,33 8,57 28,57 62,86 

Оздоровча гімнастика  33,33 66,67 14,29 37,14 48,57 
Систематичні заняття 
фізичною культурою 16,67 13,33 70 17,14 20 62,86 
Фізичні паузи в період 
навчання 10 20 70 5,71 14,29 80 

Спортивне тренування 16,67 26,67 56,67 17,14 34,29 48,57 
Туристичні походи 10 33,33 56,67 14,29 25,71 60 
Відвідування фітнес-
центрів, клубів 
здоров’я  

13,33 16,67 70 14,29 28,57 57,14 

Факультативні заняття 
фізкультурно-
оздоровчої 
спрямованості 

10 13,33 76,67 11,43 22,86 65,71 

Активний відпочинок 6,67 23,33 70 11,43 20 68,57 
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Щоденні прогулянки 
(пересування пішки) 

 
6,67 

 
10 

 
83,33 

 
8,57 

 
14,29 

 
77,14 

Оздоровчий біг 3,33 10 86,67 5,71 11,43 82,86 
Тижневий обсяг 
раціональної рухової 
активності 6-8 год. 

16,67 40 43,33 11,43 31,43 57,14 

Опитування досліджуваного контингенту показало, що половина юнаків 

53,33 % «дуже рідко, ніколи» не роблять ранково-гігієнічну зарядку, в той же 

час «іноді» роблять – 30 % і «завжди, регулярно» – 16,67 % опитуваних. А 

серед дівчат ранковою-гігієнічною зарядкою займаються «завжди, регулярно» –  

8,57 %, «дуже рідко, ніколи» – 62,86 %, та  28,57 % –  «іноді».  

 Наступне запитання про заняття оздоровчою гімнастикою вказує на таке 

процентне співвідношення: 66,67 % – «дуже рідко, ніколи», 33,33 % – «іноді» і 

ніхто з юнаків не обрав варіант –  «завжди, регулярно». Серед дівчат 48,57 % – 

«дуже рідко, ніколи», «інколи» –  37,14 % та 14,29 % «регулярно, часто» 

займаються оздоровчою гімнастикою. 

 На запитання про систематичні заняття фізичною культурою респонденти 

юнаки відповіли: 70 % –  «дуже рідко, ніколи»,  13,33 % –  «іноді» і 16,67  % –  

«завжди, регулярно», та про фізичні паузи в період навчання 70 %, 20 %, 10 % – 

відповідно. Дівчата обирають систематичні заняття фізичною культурою 

«часто» –  17,14 %, 20% «інколи» та 62,86 % «дуже рідко, ніколи» та на 

запитання про фізичні паузи в період навчання більшість дівчат 80 % відповіли 

«дуже рідко, ніколи». 

На запитання про спортивні тренування, юнаки відповіли наступним 

чином: 56,67 % –  «дуже рідко, ніколи», 26,67 % –  «іноді» і 16,67% –  «завжди, 

регулярно». Схожі дані і на запитання про туристичні походи: 56,67% –  «дуже 

рідко, ніколи», 33,33% – «іноді» і 10 % – «завжди, регулярно». Що 

підтверджують (узгоджуються) з результатами анкетування про пріоритетні 

види рухової активності серед юнаків з вадами слуху, де 60 % віддають 

  Продовження таблиці 3.13 
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перевагу саме туризму. А оздоровчим бігом займаються регулярно лише 3,33 % 

опитуваних та «інколи» – 10 %, що також підтверджуються попереднім 

анкетуванням. 

У дівчат простежується такий же відсоток 48,57 % – «дуже рідко, 

ніколи»,  «іноді» – 34,29 % і «завжди, регулярно» – 17,14 % щодо запитання про 

спортивне тренування. Відповіді стосовно питання про туристичні походи 

розподілилися наступним чином 25,71 % «інколи»,«дуже рідко, ніколи» – 60 % 

і 14,29 % регулярно.  

На запитання про активний відпочинок юнаки відповіли: 70% –  «дуже 

рідко, ніколи», 23,33 % – «іноді» і 6,67% – «завжди , регулярно», а дівчата 

11,43 % «завжди , регулярно» «інколи» 20 %, 68,57 % –  «дуже рідко, ніколи». 

У той же час юнаки факультативними заняттями фізкультурно-

оздоровчої спрямованості займаються 10 % «завжди, регулярно», 13,33 % –  

«іноді» і 76,67 % – «дуже рідко, ніколи», а  дівчата 11,43 % «завжди, 

регулярно», 22,86 % – «іноді» і 65,71 % – «дуже рідко, ніколи». 

На запитання про щоденні прогулянки (пересування пішки) юнаки 

відповіли наступним чином 6,67 % «завжди, регулярно», 10 % – «іноді» і 

83,33 % – «дуже рідко, ніколи». Як пояснили нам самі респонденти, рухова 

активністю зводиться до прискореного подолання пішки відстані від будинку 

до місць зупинки транспорта. Серед дівчат прогулянки пішки мають наступний 

розподіл 8,57 % – «завжди, регулярно», 14,29 % – «іноді» і 77,14 % –  «дуже 

рідко, ніколи». 

Не менш низькі показники відповіді у юнаків на запитання про 

відвідування фітнес-центрів, клубів здоров’я тощо: 70 % - «дуже рідко, ніколи», 

16,67 % – «іноді» і 13,33% – «завжди, регулярно», а у дівчат наступний 

розподіл  57,14 % – «дуже рідко, ніколи», 28,57 % – «іноді» і 14,29 % – «завжди, 

регулярно», 
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За суб'єктивною оцінкою респондентів юнаків, регулярність тижневого 

обсягу раціональної рухової активності 6-8 год., становить «завжди, регулярно» 

у 16,67 %, «іноді» у 40 %, та 43,33 % –  «дуже рідко, ніколи», а у дівчат 11,43 % 

«часто, регулярно», 31,43 % відповіли «інколи», та більше половини 57,14 % –  

«дуже рідко, ніколи». 

Вивчення рівня рухової активності студентської молоді з вадами слуху 

свідчить, що студенти приділяють більше часу навчальній діяльності, особистій 

гігієні, домашній праці та відпочинку сидячи чи лежачи. Доцільно зазначити, 

що практично в два рази більше часу витрачають як студентки, так і студенти 

на пересування транспортом порівняно з обсягом часу, витраченим на 

пересування пішки.  

Причина такої ситуації, на нашу думку криється в недооцінці належного 

обсягу рухової активності, тому що у свідомості студентів він значно нижче 

встановлених норм. А також представлені результати, на нашу думку, 

аргументовані особливостями вікового становлення молоді, їх особистісного 

формування, стилю поведінки. В цей час молоді люди шукають відповіді на 

численні життєво важливі питання: етичні, моральні, наукові та інші. Це вік 

завершального етапу вікового розвитку психофізіологічних і рухових 

можливостей організму; це період максимальних фізичних і розумових 

можливостей, з одного боку, а також складності і переосмислення життєвого 

укладу – з іншого.  

Брак рухової активності доцільніше всього компенсувати у вільний від 

навчання час. Нами виявлені значні резерви для змістовного наповнення 

дозвілля студентської молоді з вадами слуху засобами оздоровчо-рекреаційної 

діяльності. 

3.4. Аналіз показників фізичного стану студентів з вадами слуху 

 Узагальнення літературних джерел [27, 70, 150], даних провідних 

фахівців свідчить, що, порушення слуху виникає як результат пошкодження 
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слухового аналізатора (його периферичного або центрального відділів) під 

впливом шкідливих факторів, що діють на різних етапах онтогенезу. Так як 

шкідливий фактор діє на організм, розвиток якого ще не закінчений, 

пошкодження не обмежуються лише слуховим аналізатором – виникає 

порушення або затримка розвитку інших систем організму. Принципове 

значення має та обставина, що вторинне відхилення у розвитку психологічного 

процесів є специфічним для певного первинного дефекту. Вторинно 

порушуються саме ті процеси, розвиток яких у нормі залежить від первинно 

порушеної функції. У ході аномального розвитку первинний дефект та 

вторинна симптоматика знаходяться у закономірній взаємодії, що і 

позначається на показниках здоров’я.  

Отже, для того щоб всебічно якісно і кількісно оцінити рівень здоров’я 

студентської молоді з вадами слуху, ми провели методику експрес-оцінки 

соматичного здоров’я за Г.Л. Апанасенка. Обрання цієї методики обумовлено 

тим, що вона дає можливість комплексно визначити функціональний стан 

організму за показниками кардіореспіраторної та м’язової системи, які 

формалізовані у кількісних одиницях (балах) і пов’язуються з рівнем 

індивідуального здоров’я, що передбачає поділ студентів на п'ять рівнів 

здоров'я: низький, нижче середнього, середній, вище середнього і високий. 

Аналізом літературних джерел встановлено [27], що рівні фізичного 

розвитку осіб з вадами слуху не залежать від причин і часу ураження слуху, 

ступеня глухоти.  

Отримані кількісні характеристики досліджуваних показників можуть 

бути використані в системі безперервного контролю за фізичним здоров'ям 

студентів і служити критеріями ефективності процесу проведення занять із 

фізичної рекреації. 
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Всього обстежено 65 осіб (з яких 30 юнаків, та 35 дівчат). Результати 

статистичної обробки показників фізичного здоров'я обстежуваних 

представлені на рис. 3.2 

В ході дослідження встановлено, що розподіл дівчат за рівнями здоров'я 

має наступне співвідношення: 68,6 % – низький, 20 % – нижче середнього, 

11,4 % – середній рівні фізичного здоров’я. Стан здоров’я юнаків, згідно 

результатів проведених досліджень, є дещо кращим ніж у дівчат. Згідно 

розподілу юнаків за рінями здоров’я: 36,7 % з них мали – низький, 30 % – 

нижче середнього та 33,3 % – середній рівні фізичного здоров’я.  
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Рис. 3.2. Розподіл студентів за рівнями фізичного здоров'я (за методикою 

Г.Л Апанасенко), (n = 65): 

– вищий за середній;         – нижчий за середній; 

– середній;                         – низький 

 

Аналізуючи отримані в ході дослідження результати, які представлені на 

рис. 3.2 можна зробити висновок, що у дівчат та юнаків зберігається загальна 

тенденція превалювання середнього, нижче середнього та низького показників 

рівня здоров’я студентської молоді з вадами слуху. Серед досліджуваного 

контингенту взагалі немає осіб, які мали вище за середній та високий рівні 
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фізичного здоров’я. За дослідженнями провідних фахівців безпечним рівнем 

фізичного здоров’я вважається рівень вище середнього і високий у зв’язку з 

тим, що знижується можливість формування ендогенних факторів ризику 

виникнення початкових форм хронічного патологічного процесу в організмі.     

Отже, результати наших досліджень показали, що серед досліджуваного 

контингенту характеризувалась тенденція не до високого, а до низького рівня 

соматичного здоров’я. Отримані дані підтверджують припущення, що 

ігнорування студентами факторів здорового способу життя, раціональної 

рухової активності суттєво позначається на рівні здоров’я студентів,  Для того, 

щоб більш детально пояснити, які саме показники експрес-оцінки соматичного 

здоров’я найбільш негативно на нього впливають ми порівняли окремо 

досліджувані параметри.  

Так, зокрема, аналіз масово-зростового співвідношення виявив, що 

переважали юнаки з середнім рівнем 96,7 % цього показника, а у дівчат – 

середній 80 % та вище середнього 20 %. Крім того, ми оцінювали 

співвідношення маси і зросту за класичним підходом до індексу Кетлле. 

Виявлено, що середні значення динаміки антропометричних показників 

студентської молоді з вадами слуху відповідає загальнобіологічним 

закономірностям росту та розвитку. Але багато авторів вказують на відставання 

їх фізичного розвитку у порівнянні із однолітками, що не мають порушень 

слухового аналізатора, хоча ці дані досить суперечливі. При співставленні маси 

та росту студентів з вадами та без вад, суттєвої різниці не виявили. 

Аналіз співвідношення життєвої ємкості легень до маси тіла (життєвого 

індексу) показав такий розподіл серед юнаків з вадами слуху: 20 % мали 

низький рівень цього показника, 10 % – нижче середнього, 30 % – середній, 

26,7 % – вище середнього та лише 13,3 % мали високий рівень життєвого 

індексу. У дівчат з вадами слуху низький показник встановлено у 22,9 %, нижче 

середнього у 42,8 %, середній – 31,4 %, вище середнього – 2,9 %, високий не 
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був виявлений взагалі. Дані рівні були визначені саме відповідно до експрес-

методики визначення рівня соматичного здоров’я.  

Такі розбіжності у показниках ЖЄЛ можна пояснити зниженням мовного 

дихання, яке в залежності від ступеня втрати слуху має різний рівень 

вираженості [57]. Ці дані добре узгоджуються з даними І. Б. Грибовської [69], 

яка вказує на обмеження показників екскурсії грудної клітки, що обумовлене 

слабким розвитком дихальних м’язів внаслідок фізичної детренованості 

[60, 61]. 

Середні результати були отримані за показниками, які характеризують 

функціональний стан серцево-судинної системи. За Індексом Робінсона 

отримано наступні дані, які відповідали у юнаків рівню нижче середнього – 

6,7 %, 20 % зафіксовано з середнім рівнем, 66,6 % з вище середнім та 6,7 % з 

високим. У дівчат низький рівень встановлено у 5,7 %, нижче середнього у 

25,7 %, середній 45,7 %, 37,2% з вище середнім 22,9. З високим показником не 

було зафіксовано дівчат з вадами слуху під час дослідження. Так, зокрема, було 

встановлено, що співвідношення частоти серцевих скорочень і систолічного 

артеріального тиску було середнього, вище середнього рівнів у переважної 

більшості досліджуваної студентської молоді з вадами слуху. Аналіз даних 

функціональної діяльності серцево-судинної системи, за показниками ЧСС та 

АТ (систолічне та діастолічне значення) у спокої, показав незначне 

перевищення норми середньостатистичних значень як студенток, так і 

студентів. У стані спокою студенти з вадами слуху мають дещо більшу ЧСС і 

систолічний артеріальний тиск, що пояснюють переважанням 

симпатикотонічного впливу на серце [62]. Ці дані знаходять підтвердження в 

дослідженнях Т. Ф. Панченка (1999), який виявив підвищений відсоток 

випадків гіпергідрозу, акроціанозу, блідості шкіри і нестабільності ЧСС. 

Результати, які були зафіксовані за показником час відновлення після 20 

присідань за 30 секунд. У переважної більшості студентської молоді з вадами 
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слуху він був низьким, або нижче середнього. Так у юнаків 30 % відповідало 

низькому рівню та 43,3 % нижче середнього. Серед дівчат був наступний 

розподіл: 20 % – низький,  37,1 % – нижче середнього та 31,4 % – середній. 

В ході дослідження встановлено, що розподіл юнаків за показником який 

характеризує відношення сили кисті до маси тіла (силовий індекс) має наступне 

співвідношення: 16,7 % – низький, 20 % –  нижче середнього, 23,3 % –  

середній, 40 % – вище середнього. Силовий індекс у дівчат, згідно результатів 

проведених досліджень, є дещо гіршим ніж у юнаків, однак зберігається 

загальна тенденція превалювання середнього та нижче середнього показників 

рівня здоров’я студентів. Згідно розподілу даного показника у дівчат: 8,6 % 

мали – низький, 65,7 % – нижче середнього, 20 % – середній, 5,7 % – вище 

середнього. Варто також зазначити, що у жодного із досліджених студентів з 

вадами слуху цей показник не відповідав рівню «високий». А однаково низький 

в усіх досліджуваних силовий показник відображує очевидно те, що студенти 

недостатньо займаються руховою активністю. Аналіз складових фізичного 

здоров’я дозволив визначити їх середньостатистичні величини (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Показники фізичного здоров’я студентської молоді з вадами слуху  
(n = 65) 

Показник Юнаки, n = 30 Дівчата, n = 35 
х ± S х ± S 

Час відновлення ЧСС після 20 
присідань за 30 с, хв 2,50 ± 0,92 2,11 ± 0,84 

Індекс маси тіла, кг∙м-2 23,41 ± 0,93 22,34 ± 1,70 
Життєвий індекс, мл∙кг-1 58,50 ± 6,34 44,14 ± 4,46 
Силовий індекс, % 67,13 ± 6,83 47,59 ± 4,66 
Індекс Робінсона, ум.од. 81,94 ± 7,54 91,44 ± 10,81 

Отримані дані підтверджують припущення, що ігнорування 

студентською молоддю основ здорового способу життя, що суттєво 
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позначається на рівні здоров’я, який знаходиться в рамках середнього, та нижче 

середнього. 

Дослідження деяких інших авторів (С. В. Гозак, 2014 [60]; 

Т. В. Ивчатова, 2015 [107]; Г. В. Коробейнікова, 2002 [129]; Ю. П. Ядвіга 2011 

[272])  показують, що понад 70 % здорових студентів також мають низький і 

нижче середнього рівні фізичного здоров’я. 

 Навчальний процес у ЗВО висуває підвищені вимоги до вдосконалення 

фізичної роботоздатності студентської молоді з вадами слуху. Одним із 

критеріїв резерву та економізації функцій серцево-судинної системи являється 

по даним наукової літератури індекс Руф’є, який оснований на результатах 

відновлення ЧСС після динамічного навантаження. Для визначення рівня 

фізичної роботоздатності ми його і застосували, отримані результати 

представлені в таблиці 3.15.  

 Проведені дослідження рівня фізичної роботоздатності студентської 

молоді свідчать, що у більшості дівчат переважає задовільний 60 % і середній 

34,29 % рівень та більшість 63,33 % юнаків також мають задовільний рівень 

роботоздатності. 

Таблиця 3.15  
Рівень індексу Руф’є студентської молоді, (%) 

 
Рівень індексу Руф’є 

 (роботоздатність) 
Юнаки (n = 30) Дівчата (n = 35) 

Висока - - 
Добра 6,67 5,71 
Середня 23,33 34,29 
Задовільна 63,33 60 
Низька 6,67  

 Середньостатистичний результат у юнаків становив  x = 10,9; S=2,6 у.о. 

мінімальний та максимальний результати знаходились в наступних діапазонах 

5,6 у.о. та 15,6 у.о. Середньостатистичний результат у дівчат був нижчим, ніж у 
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юнаків і становив x =10,2; S=2,15 у.о. мінімальні та максимальні значення 

знаходились в наступних діапазонах 4,4 у.о. та 14,4 у.о. відповідно. 

Встановлено, що за середньостатистичними результатами фізичної 

роботоздатності достовірних розбіжностей між юнаками та дівчатами не 

спостерігалося. 

Аналізуючи отримані результати рівня фізичної роботоздатності можна 

зробити висновок, що як у юнаків так і у дівчат серцево-судинна та дихальна 

системи на низькому рівні реагують на динамічне навантаження і це свідчить 

про недостатній рівень адаптаційних резервів організму, що лімітує фізичні 

можливості організму. 

Під час дослідження з метою встановлення суб’єктивної оцінки здоров’я 

нами була використана «Коротка форма для оцінювання здоров’я–36». Серед 

студентів відповідь на питання «Яким є Ваше здоров'я?» відповіді 

розподілилися наступним чином: 6,67 % (n=2) відзначили своє здоров'я як дуже 

добре, 53,33 % (n=16) – як добре, 40,0 % (n=12) – як задовільне. При цьому з-

поміж студенток, які вважали своє здоров'я добрим виявилося 54,29 % (n=19), 

задовільним – 40,0 % (n=14), а поганим – 5,71 % (n=2). 

Серед студентів, які загалом оцінювали здоров’я в теперішній час 

порівняно з тим, що було рік тому трохи краще, ніж рік тому виявилося 16,67 % 

(n=5), майже таке саме, як рік тому – 70,0 % (n=21), трохи гірше, ніж рік тому – 

13,33 % (n=4). В той же час серед студенток спостерігався такий розподіл за 

оцінкою власного здоров'я: тому трохи краще, ніж рік тому – 2,86 % (n=1), 

майже таке саме, як рік тому – 71,43 % (n=25), трохи гірше, ніж рік тому – 14,29 

% (n=5), набагато гірше, ніж рік тому – 11,43 % (n=4). 

За допомогою опитування нами було вивчено діяльність студентів з 

вадами слуху впродовж звичайного дня в залежності від статі. Результати 

представлено у таблиці (табл. 3.16). 
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Таблиця 3.16 

Оцінка діяльності студентської молоді з вадами слуху впродовж 

звичайного дня, (n = 65) 

Як можна пересвідчитися, розподіл студентів з вадами слуху за 

діяльністю впродовж звичайного дня не мав помітних розбіжностей в 

залежності статі. 

Нами було досліджено наявність труднощів у студентів з вадами слуху з 

виконанням своєї роботи чи іншої щоденної діяльності через фізичний стан за 

останні чотири тижні в залежності від статі. Встановлено, що через фізичний 

стан працювали менше, аніж звичайно 20,0 % (n=6) студентів та 25,71 % (n=9) 

Питання 

Кількість відповідей 
юнаки (n = 30) дівчата (n = 35) 

дуже 
перешкоджає перешкод-жає не 

перешкоджає 
дуже 

перешкоджає 
перешкод-

жає 
не 

перешкоджає 
n % n % n % n % n % n % 

Енергійним 
діям - - 6 20,0 24 80,0 - - 10 28,57 25 71,43 

Помірній 
активності - - 4 13,33 26 86,67 - - 8 22,86 27 77,14 

Піднімати або 
носити сумки - - 7 23,33 23 76,67 - - 12 34,29 23 65,71 

Підніматися на 
декілька 
поверхів 
сходами 

- - 3 10,0 27 90,0 - - 4 11,43 31 88,57 

Підніматися на 
один поверх - - 3 10,0 27 90,0 - - 4 11,43 31 88,57 

Нахилитися, 
стати 
навколішки 

- - - - 30 100 - - - - 35 100 

Пройти понад 
один кілометр - - 5 16,67 25 83,33 - - 9 25,71 26 74,29 

Пройти 
декілька 
кварталів 

- - 4 13,33 26 86,67 - - 4 11,43 31 88,57 

Пройти один 
квартал - - 2 6,67 28 93,33 - - 3 8,57 32 91,43 

Самостійно 
митися та 
вдягатися 

- - - - 30 100 - - - - 35 100 
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студенток серед опитаних. Наряду з цим, зробили менше, ніж хотіли 20,0 % 

(n=6) студентів і 34,29 % (n=12) студенток. З’ясовано, що було обмежено в 

деяких діях 13,33 % (n=4) та 20,0 % (n=7) юнаків і дівчат відповідно. Натомість 

мало труднощі під час виконання роботи 16,67 % (n=5) студентів і 25,71 % 

(n=9) студенток. Крім цього, внаслідок емоційних проблем менше часу провели 

за роботою 13,33 % (n=4) студентів і 17,14 % (n=6) студенток, зробили менші, 

ніж хотіли 13,33 % (n=4) студентів і 22,86 % (n=8) студенток, а також не могли 

працювати, як звичайно 10,0 % (n=3) і 17,14 % (n=6) юнаків і дівчат відповідно. 

За останні чотири тижні Ваші проблеми із здоров’ям, емоційним станом 

зовсім не перешкоджали соціальному спілкуванню 10,0 % (n=3) студентам, 

дещо заважали 70,0 % (n=21) студентам і 85,71 % (n=30) студенткам, помірно 

заважали 13,33 % (n=4) студентам і 11,43 % (n=4) студенткам, а трохи заважали 

6,67 % (n=2) та 2,86 % (n=1) юнакам і дівчатам відповідно. 

Максимальний відсоток, який склав 76,67 % (n=23) у студентів і 57,14 % 

(n=20) у студенток за останні чотири тижні не зазнали фізичного болю, проте 

13,33 % (n=4) і 10,0 % (n=3) зі студентів зазнали дуже слабкого і слабкого болю 

відповідно. А серед студенток ці частки становили по 25,71 % (n=9) і 17,14 % 

(n=6). 

За останні чотири тижні біль не перешкоджав нормальній роботі 80,0 % 

(n=24) студентів і 45,71 % (n=16) студенток. Проте виявилися випадки, коли 

біль заважав нормальній роботі студентів. Так, зовсім мало біль перешкоджав 

роботі 13,33 % (n=4) і помірно перешкоджав 6,67 % (n=2) юнаків та 42,86 % 

(n=15) і 11,43 % (n=4) дівчат відповідно.  

У процесі дослідження ми вивчили самопочуття опитаних впродовж 

останніх чотирьох тижнів в залежності від статі (табл. 3.17). 
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Таблиця 3.17 

Оцінка самопочуття студентської молоді з вадами слуху впродовж 

звичайного дня, (n = 65) 

Також можна помітити, що у цілому учасники опитування мали 

задовільне самопочуття, утім бували дратівливими, інколи почували себе 

засмученими та виснаженими, а також часто відчували втому. Причому юнаки 

Питання 

Кількість відповідей,% 
юнаки (n=30) дівчата (n=35) 

увесь 
час 

більшіст
ь часу 

часто інколи зрідка ніколи увесь 
час 

більшіс
ть часу 

часто інколи зрідка ніколи 

Почувалися 
сповненим 
життя 

- 63,33 20,0 10,0 6,67 - - 37,14 28,57 25,71 8,57 - 

Були дуже 
дратівливі - 6,67 10,0 63,33 20,0 - - 5,71 25,71 48,57 20,0 - 

Почувалися 
таким 
пригніченим, 
що ні з чого 
не раділи 

- - - - 13,33 76,67 - - - - 17,14 77,14 

Почувалися 
спокійним - 70,0 23,33 6,67 - - - 68,57 20,0 11,43 - - 

Почувалися 
сповненим 
(ною) енергії 

- - 70,0 16,67 13,33 - - - 62,86 22,86 14,29 - 

Почувалися 
засмученим 
(ною) і 
виснаженим 
(ною) 
душевно 

- - 10,0 83,33 6,67 - - - 25,71 74,29 - - 

Почувалися 
виснаженим 
(ною) фізично 

- - 6,67 86,67 6,67 - - - 11,43 82,86 5,71 - 

Були 
щасливим 
(вою) 

- 6,67 80,0 13,33 - - - - 2,86 71,43 25,71 - 

Почувалися 
втомленим 
(ною) 

- 10,0 76,67 13,33 - - - 2,86 77,14 20,0 - - 
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у меншій мірі були схильними до негативної самооцінки свого 

психоемоційного стану, аніж дівчата. 

Виявлено, що за останні чотири тижні стан фізичного здоров’я або 

емоційні проблеми порушували соціальну активність студентів з вадами слуху 

наступним чином: більшість часу – 6,67 % (n=2), деякий час – 80,0 % (n=24), 

небагато часу – 13,33 % (n=4), а студенток – більшість часу – 2,86 % (n=1), 

деякий час – 71,43 % (n=25), небагато часу – 25,71 % (n=9). 

Встановлено, що твердження «Мені здається, що я можу захворіти легше, 

ніж інші» цілком правильне для 10,0 % (n=3), загалом правильне для 76,67 % 

(n=23), а загалом неправильне – для 13,33 % (n=4) студентів. При цьому у 

студенток була аналогічна ситуація: загалом правильним вважали це 

твердження 77,14 % (n=21), а загалом неправильним – 20,0 % (n=7). 

Вважають своє здоров'я таким, як у інших, переважна більшість, а саме 

86,67 % (n=26) та 74,29 % (n=26) юнаків і дівчат відповідно. Вони засвідчили, 

що дане висловлювання загалом правильне для них. Утім, якщо серед студентів 

таких, що мають сумніви з цього питання не виявлено, то серед студенток 

таких зафіксовано 8,57 % (n=3).  

Максимальні частки опитаних, які склали відповідно 80,0 % (n=24) серед 

студентів і 62,86 % (n=22) з-поміж студенток не знають, чи правильне для них 

твердження «Я передчуваю погіршення здоров’я». Так само розподілилися 

відповіді на питання, чи правильне для них твердження «Моє здоров'я 

прекрасне»: не знають, чи це так 56,67 % (n=17) студентів і 68,57 % (n=24) 

студенток. Проте, серед студентів 16,67 % (n=5) переконані у правильності 

даного твердження, а серед студенток таких вставлено не було, що свідчить про 

більшу упевненість у своєму здоров'ї юнаків порівняно із дівчатами.  

 Проведенні дослідження свідчать про низький рівень фізичного стану 

студентської молоді з вадами слуху, що обумовлює необхідність формування, 

збереження та зміцнення їх здоров’я. Відмічено, що істотну роль в оптимізації 
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 цієї ситуації відіграє змістовне наповнення режиму дня студентської молоді 

ефективними доступними та привабливими формами і видами рухової 

активності. Отримані  результати дослідження дозволили нам зрозуміти  

необхідність активізації, оздоровчо-рекреаційної діяльності, як потужного 

резерву при подальшому плануванні та розробці програми фізичної рекреації, 

заходів та вибору форм тих чи інших видів рухової активності, оздоровчої 

спрямованості на підвищення рівня фізичного здоров’я досліджуваного 

контингенту.  
3.5. Визначення показників психоемоційного стану студентської 

молоді з вадами слуху  

Особливе значення для студентської молоді з вадами слуху має 

самооцінка. Вона виступає не тільки однією з умов успіху під час освітнього 

процесу, а й запорукою становлення себе як особистості досягнення вагомих 

результатів на життєвому шляху, що крок за кроком піднімають його 

впевненість у собі і своїх силах. Тому за допомогою «Методики дослідження 

самооцінки особистості» (додаток З) було проведено діагностику рівня 

самооцінки даного контингенту. 

Застосовуючи методику дослідження самооцінки особистості, ми 

встановили, що значна частка студентів з вадами слуху має занижену 

самооцінку, оскільки їх уявлення про ідеальну особистість не відповідає їх 

самоспрйяняттю (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Орієнтовний приклад аналізу самооцінки особистості 

Ранг, 
ідеальна 

особистість 
Якості Ранг, 

самооцінка 
Різниця, 

D  D2 

20 Поступливість 13 7 49 
9 Запальність 3 6 36 
3 Наполегливість 18 -15 225 
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6 Терплячість 12 -6 36 
18 Обережність 14 4 16 
4 Завзятість 11 -7 49 
5 Впертість 1 4 16 
7 Співчуття 20 -13 169 

11 Гордість 10 1 1 
19 Жалість 15 4 16 
17 Поблажливість 16 1 1 
16 Згода 17 -1 1 
8 Холодність 19 -11 121 
2 Рішучість 4 -2 4 

10 Самолюбство 9 1 1 
1 Самовладання 6 -5 25 

15 Егоїзм 5 10 100 
14 Висока зарозумілість 8 5 25 
12 Прямолінійність відносин 2 10 100 
13 Категоричність суджень 7 6 36 

Розрахунок коефіцієнта Спірмена показав, що відсутня статистична 

значущість (p>0,05) між самооцінкою студента і його уявленням про ідеальну 

особистість ( 399,023,0  ). 

Загалом у юнаків коефіцієнт кореляції Спірмена склав від 0,03 до 0,59, а у 

дівчат – від -0,31 до 0,65 при критичному значенні     399,020;05,0;  кркр n  . 

Порівнюючи отримані значення з критичними, ми розподілили студентів 

за рівнями самооцінки особистості: 

 достатній рівень – коефіцієнт Спірмена є статистично значущим 

(p<0,05); 

 недостатній – коефіцієнт Спірмена є статистично незначущим 

(p>0,05); 

 критичний – коефіцієнт Спірмена є статистично незначущим 

(p<0,05) та від’ємним.  

Було виявлено, що з-поміж дівчат більше таких, що вирізняються 

нормальною самооцінкою, аніж серед юнаків, утім серед дівчат виявлено 

28,57% (n=10) таких, які мають занижену самооцінку особистості (табл. 3.19). 

 Продовження таблиці 3.18 



132 

 

Таблиця 3.19 

Розподіл студентів з вадами слуху за рівнем самооцінки особистості  
(n = 65) 

Рівень 
Учасники експерименту 

Юнаки (n = 30) Дівчата (n = 35) 
% n % n 

Достатній 16,67 5 22,86 8 
Недостатній 83,33 25 48,57 17 
Критичний - - 28,57 10 

Оцінка стану емоційного благополуччя студентів з вадами слуху 

здійснювалася за допомогою аналізу результатів опитування, проведеного з 

використанням анкети «Емоційне благополуччя». Виявлено, що відповіді 

юнаків і дівчат розподілилися приблизно однаково: з твердженням «У мене 

багато друзів» згодні значною мірою 33,33 % (n=10), згодні деякою мірою 30 % 

(n=9) та незгодні абсолютно 36,67 % (n=11) юнаків. А серед дівчат був 

зафіксований наступний розподіл: згодні значною мірою 34,29 % (n=12), згодні 

деякою мірою 31,43 % (n=11) та незгодні абсолютно 34,29 % (n=12) (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Розподіл студентів закладів вищої освіти за наявністю друзів, 

(n=65):  
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– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

Можна стверджувати, що серед опитаних у рівній мірі були присутніми і 

ті студенти, що люблять спілкуватися, і замкнені у собі. 

Цікавим видається той факт, що з-поміж юнаків усі 100 % опитаних 

переконані у тому, що подобаються людям, натомість серед дівчат 34,29 % 

(n=12) впевнені в цьому, а переважна більшість, яка склала 65,71 % (n=23), має 

сумніви щодо справедливості цього твердження. Отже, дівчата більш 

сумніваються у собі, аніж юнаки. 

І, знов-таки, юнаки 100-відсотково пишаються тим, як прожили своє 

життя до цих пір, проте дівчат, повністю задоволених своїм минулим виявилося 

51,43 % (n=18), а частково задоволених – 48,57 % (n=17). Такий результат 

вказує на те, що дівчата, на відміну від юнаків, у більшій мірі схильні 

занурюватися у себе і картати себе за минулі помилки. 

Дослідження дозволило виявити, що юнакам легше пристосуватися до 

раптових змін ситуації, аніж дівчатам: якщо серед юнаків з даним твердженням 

повністю погоджуються 70 % (n=21), згодні деякою мірою 23,33 % (n=7) та 

незгодні абсолютно 6,67 % (n=2), то серед дівчат згодні значною мірою 34,29% 

(n=12), згодні деякою мірою 8,57 % (n=3), незгодні абсолютно 57,14 % (n=20) 

(рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Розподіл студентів закладів вищої освіти за умінням 

пристосуватися до раптових змін ситуації, (n=65):  

– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

Як серед юнаків, так і серед дівчат переважна більшість упевнено в тому, 

що несуть відповідальність за своє життя: таких виявилося 90 % (n=27) і 91,43 

% (n=32) відповідно. Крім того, серед опитаних не встановлено таких, що 

абсолютно не здатні брати на себе відповідальність за власне життя. 

Як з’ясувалося, дівчатам легше любити інших людей: погоджуються з 

даним висловом на 20,95 % більше дівчат, ніж юнаків. В той же час, якщо 

юнаки або повністю погоджуються, або не погоджуються з даним 

висловлюванням, то серед дівчат виявився прошарок, що склав 11,43 % (n=4), 

які вагаються (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Розподіл студентів закладів вищої освіти за умінням любити, 

(n=65):  

– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

Анкетування дозволило встановити, що переважній більшості опитаним 

подобається тренування і навчання: таких зафіксовано 73,33 % (n=22) юнаків та 

88,57 % (n=31) дівчат. При цьому таких, яким категорично не подобається 

навчально-тренувальна діяльність не спостерігалося. 

Було виявлено, що за умінням висловлювати свої почуття розподіл у 

юнаків і дівчат помітно відрізнявся. Так, юнаків, що вільно висловлюють 

почуття, на 18,6 % більше, однак тих, хто зовсім не вміє – на 19,5 % більше 

порівняно із дівчатами (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Розподіл студентів закладів вищої освіти за умінням 

висловлювати почуття, (n=65):  

– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

Встановлено, що з твердженням «Зазвичай я щасливий» погоджується 

повністю 60 % (n=18) та 34,29 % (n=12) дівчат і частково згодні 40 % (n=12) 

юнаків та 65,71 % (n=23) дівчат. Вочевидь, на відміну від юнаків дівчата більш 

емоційні, тому у більшій мірі схильні сумніватися у своїх почуттях і відчуттях. 

Такий висновок підтверджується і у ході аналізу реакції на твердження 

«Мені подобається більшість людей, з якими я знайомий». Якщо юнаки 

зазвичай повністю згодні з висловлюванням: таких зареєстровано 90 % (n=27), 

то дівчата максимальна частка дівчат, яка склала 82,86 % (n=29), частково 

погоджується з даним твердження. Проте не залежно від статі, осіб, які були б 

категорично не згодні із даним твердженням, встановлено не було. Варто 

загострити увагу на тому, що учнівська молодь без огляду на стать вважає, що 

належить до тих, з ким люди хотіли б спілкуватися: так відповіло 86,67 % 

(n=26) юнаків і 91,43 % (n=32) дівчат. 
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Визначено, що по 50 % (n=15) юнаків значною мірою та частково згодні з 

твердженням «Мені б не хотілося багато змінювати в собі». При цьому 65,71 % 

(n=23) дівчат не бажають, а 34,29 % (n=12) бажають частково змінюватися. 

Дослідження засвідчило, що дівчата у більшій мірі вважають свої 

пізнавальні інтереси широкими: таких виявилося на 15,24 % більше порівняно 

із юнаками. При цьому на 34,8 % дівчат більше не вважають свої пізнавальні 

широкими (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Розподіл студентів закладів вищої освіти за широтою 

пізнавальних інтересів, (n=65):  

– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

З оглядку на відповіді на попереднє питання, не дивним виявилася 

реакція учасників експерименту на твердження «Я маю широкий світогляд»: 

дівчат, які повністю згодні з даним висловлюванням виявилося на 59,05 % 

більше, аніж юнаків (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Розподіл студентів закладів вищої освіти за широтою світогляду, 

(n=65):  

– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

Було встановлено, що дівчат, які рідко відчувають тривогу, на 42,38 % 

більше порівняно із юнаками. Проте, неочікуваним виявився результат, який 

засвідчив, що серед юнаків з низьким рівнем тривожності виявлено усього 

16,67 % (n=5) (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Розподіл студентів закладів вищої освіти за відповіддю на 

твердження «Я рідко відчуваю тривогу», (n=65):  
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– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

Нами з’ясовано, що учасники експерименту не залежно від статі час від 

часу відчувають себе самотніми, однак серед юнаків, які практично не 

відчувають себе самотніми на 17,6 % більше, ніж дівчат (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Розподіл студентів закладів вищої освіти за відповіддю на 

твердження «Я не відчуваю себе самотнім», (n=65):  

– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

Відповідно до отриманих результатів опитування, дівчата у більшій мірі 

схильні до самоконтролю і уміють опановувати себе: з твердженням «Я здатний 

(на) владнати зі своїми емоціями» абсолютно згодні 65,71 % (n=23) проти 10 % 

(n=3) юнаків. Тим не менш, не залежно від стану, студентів, які б зізналися, що 

не контролюють свої емоції, виявлено не було. 

Юнаки одностайно погодилися з тим, що вони неконфліктні особи, а 

серед дівчат 17,14 % (n=6) не до кінця упевнені в справедливості даного 

твердження. Утім, дівчат, які вважають себе конфліктними, виявлено не було. 
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У колі уваги людей відчуває себе на 49,05 % більше юнаків, аніж дівчат. 

При цьому студентів, які б зізналися, що не відчувають себе у колі уваги людей, 

з-поміж опитаних не виявлено. 

Доведено, що серед людей подобається бувати на 31,9 % більше юнаків, 

аніж дівчат. Натомість на 2,38 % дівчат абсолютно не згодні із даним 

висловлюванням (рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11. Розподіл студентів закладів вищої освіти за реакцією на 

твердження «Мені подобається бувати серед людей», (n=65):  

– згоден значною мірою; 

– згоден до деякої міри; 

– не згоден абсолютно 

Як бачимо, в залежності від статі емоційний стан відрізняється: зазвичай 

юнаки більш упевнені у собі, не схильні до переживань, рідше відчувають 

самотність та тривожність. Водночас, дівчата вирізняються широтою 

пізнавальних інтересів, мають більш широкий кругозір, їм легше легко любити 

інших людей. 

Стандартний опитувальник побудовано таким чином, що особи, у яких 

дуже високий рівень емоційного благополуччя, на усі 20 питань відповідають 

«Згоден повністю», а з низьким – «Не згоден абсолютно».  
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Встановлення залежності рівня емоційного благополуччя відбувалося на 

основі таблиць спряженості (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Оцінка рівня емоційного благополуччя в залежності від статі, n = 65 

Групи 
Рівень емоційного благополуччя 

Всього Згоден 
повністю 

Згоден 
частково 

Не згоден 
абсолютно 

Юнаки (n = 30) 370 166 64 600 
Дівчата (n = 35) 362 262 76 700 
Всього 732 428 140 1300 

Використовуючи методику аналізу анкетних даних, яку запропонувала 

Л.В. Денисова зі співав. [74], знаходимо, що критерій Пірсона 05,152 р , який 

більший критичного значення   99,52;05,02 T . Отже, зв'язок між рівнем 

емоційного благополуччя і статтю слід вважати суттєвим, тобто статистично 

значуще (p<0,05) юнаки мають більш високий рівень емоційного благополуччя 

порівняно із дівчатами.  

Отримані дані покладені в основу розробки програми фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО.  

 

Висновки до розділу 3 

За даними дослідження виявлено, що переважна більшість студентів з 

вадами слуху лише частково задоволені організацією оздоровчо-рекреаційної 

діяльності в умовах закладу вищої освіти. Це виникає на фоні переходу від 

обов’язкових академічних занять до добровільних, та підкреслюється 

відсутністю дієвих способів реалізації, цілісної системи планування таких 

занять і достатнього контролю за їх виконанням. Визначено також зовнішні та 

внутрішні чинники, які, на думку студентської молоді з вадами слуху, 

лімітують участь студентів у заняттях фізичною рекреацією (велика 
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інтенсифікація навчального процесу у ЗВО, відсутність у достатній кількості 

факультативних і секційних занять в університеті, брак вільного часу). 

 Аналіз результатів психологічної діагностики показав, що основними 

мотивами, які спонукають до активного відпочинку досліджуваний контингент, 

можна назвати – оздоровчі (нормалізація маси тіла; корекція фігури, постави, 

статури; підвищення рівня м’язової маси; вагома причина – це зниження стресу 

і депресії; підвищення розумової та фізичної працездатності); комунікативно-

виховні (розширення кола спілкування, встановлення нових соціальних 

контактів, емоційна самоорганізація). Респонденти надають перевагу 

танцювальним та гімнастичним заняттям, спортивним та рекреаційним іграм, 

туризму.  

Встановлено, що потреби студентів виступають джерелом їхньої 

активності. Особливого значення набуває задоволення потреб у соціальних 

зв’язках, спілкуванні, самоствердженні, системі орієнтацій. Найважливішою 

термінальною цінністю для студентської молоді з вадами слуху є фізичне і 

психічне здоров’я, а також матеріально забезпечене життя та любов. 

Статистичний аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що у дівчат 

переважають суб’єктивно-особистісні цінності (вихованість, освіченість, 

чесність, акуратність тощо), натомість для юнаків більше значення мають 

утилітарно-прагматичні цінності – здоров’я, хороші вірні друзі, близькі 

емоційні стосунки з рідними та щасливе сімейне життя. Вивчення рейтингу 

інструментальних цінностей підтверджує відсутність в основної маси студентів 

з вадами слуху ціннісних пріоритетів, які сприяють виявленню активної 

життєвої позиції, спрямованої на досягнення конкретної мети.  

Досліджено рухову активність даного контингенту і встановлено, що 

добовий індекс фізичної активності досліджуваного контингенту становив у 

юнаків в середньому 29,52 бала та 29,69 бала у дівчат, що не відповідає 

встановленим нормам рухової активності. Прослідковується переважання серед 
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інших сидячого виду активності. Аналізуючи отримані в ході дослідження 

результати експрес-оцінки соматичного здоров’я, можна констатувати, що у 

дівчат та юнаків зберігається загальна тенденція превалювання середнього, 

нижче середнього та низького показників рівня здоров’я студентської молоді з 

вадами слуху і взагалі немає осіб, які мали вище за середній та високий рівні 

фізичного здоров’я, які вважаються безпечними. Значна частка студентів з 

вадами слуху має занижену самооцінку, оскільки їх уявлення про ідеальну 

особистість не відповідає їх само сприйняттю. Отримано нові об’єктивні дані 

про соматичні, психологічні, фізіологічні показники студентів з вадами слуху. 

Результати досліджень, отриманих у даному розділі відображені у 

наукових публікаціях автора [18, 194, 200, 203, 204, 205]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З ВАДАМИ СЛУХУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

 

 

 4.1. Чинники, які обумовлюють необхідність розробки програми 

фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху  

 Світова тенденція до зростання кількості осіб з особливими потребами, 

спонукає наукове товариство йти шляхом пошуку найбільш ефективних 

навчально-виховних, соціально-педагогічних, оздоровчо-рекреаційних методів і 

засобів, спрямованих на мобілізацію всіх компенсаторних можливостей, що 

буде сприяти їх успішній соціалізації.  

 В результаті аналізу значного масиву наукових знань встановлено, однією 

з умов, що забезпечить академічну, соціальну та особистісну успішність осіб з 

обмеженими можливостями здоров’я в умовах ЗВО є побудова програми 

фізичної рекреації, основу якої складають різноманітні засоби рухової 

активності, що застосовуються у вільний або спеціально відведений час. На 

сьогодні необхідний комплексний психолого-педагогічний, медико-соціальний 

та індивідуальний підхід до організації такої діяльності як органічної складової 

освітнього процесу. Було визначено та обґрунтовано чинники (соціально-

педагогічні, особистісні і біологічні), які обумовили необхідність підвищення 

рівня залучення студентської молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності та стали базисом для розробки програми занять фізичною 

рекреацією для даного контингенту.  

 До чинників (сукупність поглядів, об’єднаних провідною ідеєю і метою) 

оздоровчо-рекреаційної діяльності нами були віднесені ті положення, від яких 
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доцільно відштовхуватися під час розробки програми фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО (рис.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Чинники, які обумовлюють необхідність підвищення рівня 
залучення студентської молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності 
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Чинники, які обумовлюють необхідність підвищення рівня залучення студентської 
молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
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Соціально-педагогічні чинники. Зважаючи на важливість та актуальність 

даної проблеми, науковці констатують, що оздоровчо-рекреаційна діяльність 

повинна бути тривалою і безперервною протягом усього терміну навчання у 

ЗВО. Найважливішими характеристиками даного процесу є: керований 

характер, пов’язаний з оптимальною індивідуальною траєкторією активного 

відпочинку кожного студента; його діяльнісна природа; індивідуальний 

характер (змістовна адресність); функціонування у спеціальному 

інформаційному середовищі; безперервність реалізації; проміжний моніторинг 

якості даної діяльності для вчасного коригування його змісту, засобів та форм 

реалізації.  

 В ході дослідження було встановлено, що неефективна організація 

оздоровчо-рекреаційної діяльності полягає в обмеженні матеріально-технічним 

забезпеченням ЗВО, а саме головне у відсутності кваліфікованих спеціалістів, 

спроможних правильно проводити рекреаційні заняття у обраному напрямі, що 

стає лімітуючим фактором впровадження такої діяльність на достатньому рівні 

в умовах ЗВО. Встановлено, що однією з важливих проблем АФР є 

використання різних форм спілкування осіб, які проводять рекреаційну 

діяльність зі студентами з вадами слуху. Адже місце й роль мови жестів у 

процесі навчання – одне з найважливіших, складних і проблемних питань. 

Існують три найбільш розповсюджені форми спілкування під час занять 

фізичною рекреацією: мова жестів, дактиль, усна форма спілкування, проте, 

фахівців які будуть володіти даними формами спілкування катастрофічно не 

вистачає. 

Безперечно, залучення студентів до фізичної рекреації не залишається 

поза увагою фахівців. Формуються певні наукові школи, в яких досліджується 

широке коло проблем дозвілля й фізичної рекреації, проте ці темпи занадто 

повільні і не витримують сучачних вимог; також досить часто розробки не 

адаптовані до сучасності (потребують, або великих фінансових витрат, або 

залучення спеціального сучасного інвентарю); існують також науково-
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методичні рекомендації, котрі дуже гарні теоретично, проте практично не 

реалізовані у житті, так як вони не співпадають з потребами сьогодення для 

молоді саме з вадами слуху. 

Незважаючи на акцентовану увагу з боку держави до фізичної рекреації, 

зафіксовану у відповідних постановах та законодавчих базах, фактично не 

вирішено проблему збереження та зміцнення здоров'я молоді з вадами слуху 

через недостатню розробку механізмів їх реалізації. На сьогодні спостерігається 

не розроблений зміст програмного матеріалу; низький рівень використання 

новітніх технологій рухової активності у навчальному процесі; неефективне 

планування позанавчальної діяльності, як наслідок – нецікаві форми роботи для 

студентської молоді, формальні, уніфіковані підходи до планування оздоровчо-

рекреаційних заходів, відсутність упорядкованої системи проектування 

позанавчальної діяльності з фізичної рекреації, що знижує ефективність 

залучення студентів до систематичних занять у позанавчальний час. Сучасна 

державна соціально-культурна політика не тільки не реалізує конкретні цілі, а й 

навіть не має чітко сформованих орієнтирів і продуманої стратегії у даному 

напрямі. 

Не готовність до включення у соціально-значущу діяльність. За останнє 

десятиріччя соціальна політика європейської спільноти щодо молоді з 

інвалідністю зазнала суттєвих змін. У більшості цивілізованих країн, до 

молодих осіб з інвалідністю ставляться як до особистостей, яким потрібно 

допомогти ліквідувати існуючі перешкоди, щоб вони могли посісти законне 

місце повноправних та активних членів суспільства. В нашій країні ще 

необхідно змінити кут зору в парадигмі сприйняття: розглядаючи молоду 

людину з обмеженими можливостями в фокусі інтегрованого комплексного 

підходу, який забезпечує дотримання прав, основних свобод і гідності всіх осіб 

з інвалідністю [124].  

 Недостатня взаємодія соціальних інститутів. Стратегія розвитку ЗВО 

спрямована на подолання технократичного підходу, прагнення ЗВО України 
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долучитися до зарубіжного освітнього процесу та зумовлює необхідність 

підготовки студентів ЗВО як морально розвинених, соціально активних і 

творчих особистостей, здатних до постійного духовного оновлення, 

зорієнтованих на цінності світової й національної культури. Соціальна 

інтеграція прямо пов’язана з функціонуванням соціальних інститутів родини й 

освіти. У контексті інтеграції особистості в суспільство, одним із 

перспֹективних напряֹмів є фізична рекреація, яка може розглядатися як 

провідний чинник для даного контингенту [57, 67, 94].  

 Завдяки навчально-виховним, оздоровчо-рекреаційним складовим, 

відбувається оволодіння молодою людиною ієрархією культурних цінностей, 

норм, ідеалів того суспільства, до якого вона належить; здійснюється 

подолання того критичного моменту в житті будь-якої людини, коли вона 

усвідомлює, що відрізняється від інших (за соціальним становищем, своїм 

психофізичним станом тощо), і суб’єктивно починає передбачати наслідки цих 

розходжень, формувати власний прогноз. Це значно залежить від того, як особу 

сприймають інші люди, і від того, наскільки вона інтегрована в їх структуру. 

Необхідно залучати членів сім’ї до проведення заходів фізичної рекреації в 

умовах і за участю ЗВО для активного проведення дозвілля разом [1, 5, 165]. 

 Низький рівень фінансування. Сьогодні простежується недостатнє 

фінансування оздоровчо-рекреаційної діяльності в умовах ЗВО з боку держави, 

і як наслідок низька оплата праці спеціалістів, що впливає на їх мотивацію до 

такої діяльності і як результат вона зводиться до одноразових заходів, акцій. 

Також на додаткові кошти претендують послуги сурдолога, як одного із 

активних членів рекреаційної діяльності для такого специфічного контингенту. 

Необхідне залучення додаткових коштів можливе за рахунок зовнішнього 

інвестування, надання можливо платних фізкультурно-оздоровчих послуг 

різним групам населення, які будуть спрямовані підвищення оплати праці, 

поліпшення маріально-технічної бази, закупівлю нового, сучасного 

модифіковано до даної нозології інвентарю. Також залучати до проведення 
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такої діяльності волонтерів, які є активними учасниками такого процесу в 

країнах зарубіжжя [124]. 

 Особистісні чинники. Характер оздоровчо-рекреаційної діяльності 

студентів з інвалідністю може бути різним і в кожному конкретному випадку 

визначається з оптимальною індивідуальною траєкторією активного 

відпочинку кожного студента. Наприклад, необхідною при організації 

рекреаційних занять для студентів з вадами слуху є робота, що стосується 

розвитку слухового сприймання, корекції фонетичної сторони мовлення, 

удосконалення навичок читання з губ, збагачення та розвитку мовлення.  

 Насьогодні можна констатувати несформовану потребу студентів у 

систематичних заняттях фізичної рекреації. Нераціональна організації вільного 

часу, відносна свобода студентського життя, проблеми в соціальному та 

міжособистісному спілкуванні і як результат – фізична рекреація студентської 

молоді як правило, не носить системного характеру,  та зводиться виключно до 

розважальних форм та разових занять, що підтверджено низкою наукових 

досліджень. Тому створення відповідних умов для забезпечення систематичної 

рухової активності студентів в рамках оздоровчо-рекреаційної діяльності, в 

канікулярний час, протягом екзаменаційних сесій та ін., впровадження в 

практику проведення фізкультурно-масових та рекреаційних заходів (днів 

здоров'я, тематичних свят), що сприяють популяризації здорового способу 

життя серед студентів є достатньо актуальним на сьогодні і що потребує 

розробки програми фізичної рекреації. 

 Відносна свобода студентського життя. Проблема раціоналізації та 

розподілу бюджету вільного часу і навичок використовувати його з користю 

для здоров'я у студентів із вадами слуху відзначається великою складністю й 

суперечливістю. Значний обсяг неорганізованого вільного часу молоді і 

невміння розпорядитися ним нерідко призводить їх до серйозних соціальних 

проблем. По-перше, маючи можливість вибирати заняття на дозвіллі за власним 

бажанням, вона часто не готова до усвідомленого вибору видів діяльності, що 
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сприяють повноцінному формуванню особистості. По-друге, прагнучи до 

самостійності у виборі форм використання дозвілля, студенти обмежені певним 

колом соціальних ролей. По-третє, зазвичай, молоді люди сприймають дозвілля 

тільки як час пасивного відпочинку, розваг. Отже, організація їхнього дозвілля 

дуже складна, багатоступенева та досить суперечлива, тому необхідно сприяти 

впровадженню діяльності відповідних підрозділів і структур університету, які 

візьмуть на себе обов'язки організації активного дозвілля студентської молоді з 

вадами та проведення інформаційної роботи з пропаганди оздоровчо-

рекреаційних форм проведення вільного часу [32, 41, 138]. 

 Низька активізація власного потенціалу особистості кожного 

студента. Низький інтерес студентів, і ступінь їх залучення до участі у поза-

освітньої діяльності у ЗВО, на тлі несформованої мотивації. Необхідно 

підвищення інтересу студентів, за рахунок зміни напрямку позанавчальної 

рухової активності від фізкультурно-орієнтованого, до рекреаційно-

оздоровчого та розважального. 

Недостатня сформованість ціннісно-змістовного та оздоровчого 

значення фізичної рекреації – це явище асоціюється з рядом об’єктивних і 

суб’єктивних причин: відсутністю механізму стимулювання культури 

здорового способу життя студентською молоддю; низькою активністю 

стосовно свого здоров’я; зниженням інтересу студентів до гармонії духовного і 

фізичного начал в особистості. Багато в чому це зумовлено і тим, що існуюча 

система освіти не розглядає збереження та поліпшення стану здоров’я та 

способів, які на нього впливають як один із пріоритетів своєї діяльності, в 

результаті організація та зміст освіти ведуть до його погіршення у всіх 

учасників освітнього процесу. Наведені дані свідчать про те, що сформувати, 

зберегти і зміцнити здоров’я кожного студента в період освітнього процесу –  

найважливіше завдання кожного ЗВО, поставлена сьогодні суспільством [47, 

98, 153].  
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Рівень теоретичної обізнаності. Дослідження останніх років  [134, 231, 

239, 252] підтверджують, що однією з причин виникнення такої ситуації є 

відсутність у студентів достатньої інформації, знань про значущість фізичної 

рекреації, роль рухової активності у зміцненні фізичного здоров’я та 

елементарних навичок самоконтролю за своїм фізичним станом.  

 Біологічні чинники пов’язані з негативними тенденціями стану здоров’я 

студентської молоді. Для більшості студентської молоді з вадами слуху початок 

навчання у ЗВО збігається з другим періодом юності або першим періодом 

зрілості та стає дієвим кроком у напрямі соціальної, освітньої та культурної 

інтеграції. Характерними рисами розвитку цього віку є актуалізація 

афіліативних потреб (визначення свого місця в системі соціальних відносин, 

самоствердження, відчуття особистісної значущості, повноцінності) та 

посилення свідомих мотивів поведінки: цілеспрямованість, рішучість, 

наполегливість, ініціатива[33, 53, 131]. Разом з тим відбуваються зміни ритму 

праці, відпочинку, сну, зменшується рівень рухової активності, збільшується 

рівень психічних навантажень, з’являються нові нервово-емоційні напруження, 

спостерігається відносна свобода студентського життя [105, 117, 251] і як 

наслідок – не відбувається формування повноцінної, різнобічно розвиненої, 

само реалізованої. На процес становлення основних систем організму студентів 

та подальше збереження їх здоров'я впливають різноманітні фактори. 

Провідними з них є спадковість, стан психо-фізичного здоров’я, рівень рухової 

активності та спосіб життя. 

У студентської молоді з вадами слуху частіше спостерігається фізична 

незрілість. Відставання фізичного розвитку буває нерівномірним. При 

уроджених формах патології слухосприймання диспропорція статури і різні 

аномалії фізичного розвитку зустрічаються значно частіше. З уражень опорно-

рухової системи відмічаються дефекти будови кісток, деформація грудної 

клітини, порушення постави, сколіоз. Однією з причин формування дефектів 

постави у досліджуваних є хронічні соматичні захворювання (органів дихання, 
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шлунково-кишкового тракту, зору та ін.). Можливо, в утворенні дефектів 

постави у студентів з патологією слуху певну роль має уроджена 

неповноцінність кістково-м’язової системи. В регуляції статокінетичних 

процесів велике значення має вестибулярний апарат, при патології якого 

порушується координація рухів та статична рівновага. Вестибулярна 

дисфункція обумовлена великою кількістю етіологічних та патогенетичних 

чинників, які можуть викликати одночасне порушення слухового та 

вестибулярного аналізаторів у будь-якому їх відділі.  

Низький рівень фізичного здоров’я. Стан здоров'я студентської молоді 

багато в чому визначає основні тенденції формування здоров'я населення 

країни і її трудовий потенціал у найближчому майбутньому. Варто відзначити, 

що студентській молоді з вадами слуху притаманний досить оптимістичний 

погляд на стан свого здоров'я, однак не можна не бачити протиріч між уявним 

станом здоров'я і їх реальними показниками за проведеними нами 

дослідженням рівня соматичного здоров’я (методика Л. Г. Апанасенка). Серед 

досліджуваних зберігається загальна тенденція превалювання середнього, 

нижче середнього та низького показників рівня здоров’я і взагалі немає осіб, які 

мали вище за середній та високий рівні фізичного здоров’я (див. табл. 3.12). 

Сьогодні незаперечним є те, що фізична рекреація – це важливий чинник 

забезпечення тривалості активного життя, фізичного, соціального, біологічного 

та психічного благополуччя громадян. 

Збільшення потоку інформації, необхідність її переробки за короткі 

терміни, застосування різних технічних засобів навчання тягнуть за собою 

постійну інтенсифікацію навчального процесу, яка призводить до того, що 

кількість інформації, яку отримує студент в процесі навчання перевищує всі 

допустимі норми сприйняття і характеризується неможливістю повноцінного 

засвоєння того обсягу знань який пропонує сучасна стратегія освіти. На фоні 

цього обсяг засвоєної інформації, який щороку збільшується, провокує у 
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студентської молоді з вадами слуху великих психічних напружень, перевтоми, 

дратівливості, психоемоційного напруження. 

Недостатнє дотримання фізіолого-гігієнічних вимог. Студентська 

молодь з вадами слуху являює собою категорію населення з підвищеними 

факторами ризику, до яких відносять нервове і розумове перенапруження, 

постійні порушення режиму харчування, праці та відпочинку, наявність 

шкідливих звичок. Аналіз особливостей студентської праці показав, що у 

більшості респондентів робоче навантаження в основному перевищувало 

фізичні можливості [19, 22, 162, 235]. 

Обмеженість рухової активності. Вивчення рухової активності 

респондентів дозволило встановити її низький рівень, а саме, тижневий, 

мінімально необхідний обсяг спеціально організованої рухової активності (8–10 

годин на тиждень), дотримувалися тільки 32,39 % студенток і 38,46 % 

студентів. 

Формування різного виду залежностей. У результаті дослідження 

встановлено, що лише незначна кількість юнаків та дівчат дотримуються 

здорового способу життя. Особливу тривогу викликає високий відсоток юнаків 

та дівчат з вадами, які курять, регулярно і епізодично вживають алкогольні 

напої, витрачають багато часу на комп’ютерні ігри та перегляд телепрограм. 

 Отже, необхідність забезпечення адекватних умов для психологічного, 

фізичного, особистісного розвитку та професійного становлення студентів з 

вадами слуху в умовах ЗВО, поліпшення стану їхнього здоров’я, відновлення 

роботоздатності після інтелектуальних навантажень, зумовлює впровадження 

нових засобів в процес оздоровчо-рекреаційної діяльності, що потребує 

вирішення таких завдань: деталізоване вивчення можливостей використання 

конкретних видів рухової діяльності для сприяння гармонійного розвитку 

студентів з урахуванням їхньої нозологічної групи; вивчення мотиваційно-

потребової сфери студентів; проведення заходів, спрямованих на підвищення 

рівня валеологічної свідомості студентів, надання допомоги у правильному 
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виборі виду рухової активності; розвиток матеріально-технічної бази ЗВО для 

проведення за вибором студентів; підготовка висококваліфікованих фахівців; 

проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів кафедр 

фізичного виховання, фізичної рекреації і їх тісна взаємодія із спеціалізованими 

сурдологами; інші заходи, продиктовані традиціями, конкретними умовами та 

особливостями ЗВО.  

 4.2. Експертна оцінка доцільності організації та проведення фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху 

Вивчаючи особливості спрямованості, змісту та основоположних 

принципів оздоровчо-рекреаційної діяльності, а також оцінюючи можливості 

впровадження програм фізичної рекреації в умовах ЗВО для студентської 

молоді з вадами слуху, нами було виконано опитування висококваліфікованих 

фахівців з даних питань та до результатів опитування застосовано метод 

експертних оцінок. 

Було встановлено основні причини, що перешкоджають ефективній 

організації фізичної рекреації для студентської молоді з вадами слуху в умовах 

ЗВО. Застосування методу експертних оцінок дозволило встановити, що думка 

експертів була узгодженою (W=0,77; p<0,05) і результати експертизи можна 

використовувати в подальшому дослідженні.  

Отже, на перше місце серед причин експерти поставили несформовані 

ціннісні орієнтації студентів на здоров’я (7,67; 0,49 бала), на друге – 

обмеженість знань щодо різновидів рекреаційно-оздоровчих занять (6,88; 1,11 

бала), а на третє – низький рівень фінансування (5,67; 0,78 бала) (табл. 4.1). 

При цьому недостатню взаємодію соціальних інститутів (2, 38; 1,51 бала) 

та нестачу висококваліфікованих кадрів (2,5; 0,9 бала) учасники експертизи не 

вважають серйозною перешкодою для ефективної організації фізичної рекреації 

для студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО. 
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Таблиця 4.1 

Аналіз причин, які перешкоджають ефективній організації фізичної 

рекреації для студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО, (n = 12) 

 Причини 

Розподіл причин за рангами 
W=0,77; 29,642  ; p<0,01 

Середній 
бал, х  

Стандартне 
відхилення, s 

Місце у 
рейтингу 

Відсутність достатнього рівня 
інтересу і бажання у керівництва вузу 5,33 1,00 4 

Обмеженість знань щодо різновидів 
рекреаційно-оздоровчих занять 6,88 1,11 2 

Недосконалість програмно-
нормативного забезпечення 2,83 1,59 5 

Недостатня взаємодія соціальних 
інститутів 2,38 1,51 8 

Недостатня матеріально-технічна база 2,75 1,48 6 
Нестача висококваліфікованих кадрів 2,5 0,9 7 
Низький рівень фінансування 5,67 0,78 3 
Несформовані ціннісні орієнтації на 
здоров’я 7,67 0,49 1 

Такі результати можна пояснити достатньо високим рівнем підготовки 

науково-педагогічного складу і досить ефективною взаємодією соціальних 

інститутів на противагу від підготовки  та мотивації студентської молоді з 

вадами слуху до участі у фізичній рекреації. 

В ході дослідження нами було встановлено наступний розподіл експертів 

за їх переконаннями щодо тижневої тривалості занять фізичною рекреацією 

студентів з вадами слуху: серед експертів по 8,33% (n=1) вважають за доцільне 

займатися 1 – 2 години або понад 10 годин на тиждень, 16,7% (n=2) впевнені, 

що займатися необхідно 3 – 4 години на тиждень, 25% (n=3) свідчать, що 

оптимальною тривалістю занять є 5-7 годин, а 41,7% (n=5) – 8 – 10 годин на 

тиждень (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Розподіл експертів за переконаннями щодо тижневої тривалості 

занять фізичною рекреацією студентів з вадами слуху, (n=12): 

 – 1-2 години;  
 – 3-4 години;  
 – до 7 годин; 
 – 8-10 годин;  
– 10 і більше 

Відповідаючи на питання «Які із запропонованих форм занять будуть 

найбільш результативними, продуктивними, цікавими і зручними для даного 

контингенту?» переважна більшість експертів назвала групову форму занять: 

таких виявилося 58,33% (n=7) експертів (рис. 4.3). При цьому 8,3% (n=1) 

учасників експертизи назвали пріоритетними малогрупові форми занять, а по 

16,7% (n=2) – індивідуальні заняття з тренером та парні заняття. Варто вказати, 

що жоден із опитуваних не зазначив самостійні заняття як найбільш 

результативні для студентів з вадами слуху. 
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Рис. 4.3. Розподіл експертів за переконаннями щодо пріоритетних форм 

занять фізичною рекреацією студентів з вадами слуху, (n=12): 

 – самостійні;  
 – індивідуальні з тренером;  
 – групові; 
 – малогрупові;  

– парні 

Вивчаючи, які з видів РА необхідно включати до програми фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху, ми запропонували експертам 

оцінити запропоновані види РА за 5-бальною шкалою.  

Встановлено, що за переконаннями експертів (W=0,81; p<0,05) найбільш 

ефективними видами РА при організації фізичної рекреації для студентської 

молоді з вадами слуху в умовах ЗВО є рекреаційні ігри (4,92; 0,29 бала), 

настільний теніс (4,83; 0,39 бала), оздоровчі види гімнастики (4,58; 0,51 бала), а 

також плавання (3,92; 0,51 бала) (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Аналіз видів рухової активності, які є найбільш ефективними при 

організації фізичної рекреації для студентської молоді з вадами слуху, 

(n = 12) 

Види рухової активності 

Розподіл видів РА за рангами 
W=0,81; 59,1562  ; p<0,01 

Середній 
бал, х  

Стандартне 
відхилення, 

s 

Місце у 
рейтингу 

Оздоровчі види гімнастики 4,58 0,51 3 
Плавання  3,92 0,51 4 
Силове тренування 1,42 0,67 14 
Їзда на велосипеді 1,58 0,67 12 
Оздоровчий біг 1,50 0,80 13 
Туризм 2,58 0,79 10 
Шахи, шашки 3,17 1,11 6 
Зимові види відпочинку (лижі, 
катання на ковзанах, фрістайл) 1,25 0,45 16 
Футбол 1,33 0,65 15 
Волейбол 1,08 0,29 17 
Баскетбол 1,67 0,98 11 
Настільний теніс  4,83 0,39 2 
Боулінг 3,08 0,51 7 
Більярд 3,00 0,43 8 
Танцювальні заняття 3,75 0,45 5 
Аеробіка 2,92 0,51 9 
Рекреаційні ігри 4,92 0,29 1 

В ході дослідження нами було виконано кластеризацію отриманих 

показників. Аналіз результатів дозволив нам отримати 3 кластери (рис. 4.4). 
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Кількість експертів 

Рис. 4.4. Кластерізація видів рухової активності, (n = 17): 

 – кластер 1;  
 – кластер 2;  
 – кластер 3 

 

До першого кластеру увійшли найбільш ефективні види РА, що експерти 

рекомендують включати до програми фізичної рекреації студентської молоді з 

вадами слуху. Серед них ті, що у середньому набрали від 3,5 до 5 балів, а саме 

рекреаційні ігри, настільний теніс, оздоровчі види гімнастики, плавання та 

танцювальні заняття. 

До другого кластеру увійшли ті види РА, які менш результативні для 

застосування в процесі фізичної рекреації даного контингенту в умовах ЗВО, 

але які, тим не менш, слід включати до навчальних програм з метою 

урізноманітнення РА студентів з вадами слуху. Це ті види РА, які за експерти 

оцінили від 2 до 3,5 балів. Таким чином, до кластеру 2 увійшли туризм, шахи, 
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шашки, боулінг, більярд та аеробіка. До третього кластеру відповідно увійшли 

ігрові види спорту, силове тренування, їзда на велосипеді, оздоровчий біг та 

зимові види. Ці види РА з точки зору експертів до програм фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху слід включати дозовано і обережно, 

обов’язково під контролем з боку викладача. 

Серед методів контролю якості рекреаційної роботи зі студентами з 

вадами слуху найбільш значущими респонденти вважають (W=0,81; p<0,05) 

рівень рухової активності (8,33; 1,15 бала), регулярний моніторинг показників 

рівня здоров’я, фізичного стану та роботоздатності (7,08; 1,0 бала), а також 

рівень залученості до рекреаційної діяльності (6,75; 0,75 бала) (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Аналіз методів контролю якості рекреаційної роботи зі студентами з 

вадами слуху, (n = 12) 

Методи контролю 

Розподіл методів контролю за 
рангами 

W=0,81; 71,772  ; p<0,01 
Середній 

бал, х  
Стандартне 
відхилення, 

s 

Місце у 
рейтингу 

Регулярний моніторинг показників 
рівня здоров’я, фізичного стану та 
роботоздатності  

7,08 1,00 2 

Аналіз відвідуваності факультативних 
занять 4,00 0,74 6 

Оптимальна чисельність та склад груп  1,25 0,45 9 
Моніторинг теоретичних знань щодо 
здорового способу життя 6,5 1,78 4 

Аналіз показників психоемоційного 
стану студентів  2,92 1,08 7 

Рівень рухової активності 8,33 1,15 1 
Рівень захворюваності 5,92 1,98 5 
Рівень залученості до рекреаційної 
діяльності 6,75 0,75 3 

Урахування факторів, що впливають 
на обсяг вільного часу та формують 
його структуру 

2,25 0,75 8 
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При цьому урахування факторів, що впливають на обсяг вільного часу та 

формують його структуру та чисельність і склад груп з точки зору експертів не 

є вкрай важливими при оцінці якості рекреаційної роботи зі студентами з 

вадами слуху. 

У ході встановлення основних завдань спеціально-організованої фізичної 

рекреації для студентської молоді з вадами слуху було визначено, що 

пріоритетними завданнями експерти вважають (W=0,88; p<0,05) наступні: 

сприяння соціалізації студентів (17,83; 1,4 бала), формування мотиваційно-

ціннісного ставлення до фізичної рекреації та потреби в систематичних 

заняттях фізичною активністю (17,08; 1,51 бала), зняття психологічного 

напруження та активізації розумової діяльності (16,58; 1,31 бала), а також 

спілкування і розширення комунікації (16,5; 1,88 бала) (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Аналіз основних завдань спеціально-організованої фізичною рекреації для 

студентської молоді з вадами слуху, (n = 12) 

Основні завдання 

Розподіл завдань за рангами 
W=0,88; 22,1902  ; p<0,01 

Середній 
бал, х  

Стандартне 
відхилення, 

s 

Місце у 
рейтингу 

Поліпшення самопочуття 10,67 2,39 8 
Підвищення функціонального стану 
організму 9,67 2,39 11 

Зняття психологічного напруження та 
та активізації розумової діяльності  16,58 1,31 3 

Підвищення опірності організму до 
різних захворювань 8,42 0,51 12 

Поліпшення зовнішнього вигляду, 
фігури, постави 1,83 0,94 19 

Підвищення ефективності навчальних 
занять 10,58 1,31 9 

Підтримання фізичної підготовки, 
удосконалення фізичних якостей  10,75 0,45 7 

Покращення настрою  5,92 0,79 14 
Формування ціннісних орієнтацій  10,42 1,62 10 
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Активне проведення дозвілля  5,67 0,65 15 
Збереження і зміцнення здоров’я 16,25 1,54 5 
Формування мотиваційно-ціннісного 
ставлення до фізичної рекреації та 
потреби в систематичних заняттях  

17,08 1,51 2 

Сприяння соціалізації студентів  17,83 1,40 1 
Спілкування і розширення 
комунікації  16,50 1,88 4 

Виховання вольових якостей 
(цілеспрямованість, наполегливість) 3,42 1,08 17 

Зняття стресу, втоми  6,08 6,11 13 
Раціональне використання вільного 
часу 4,67 1,72 16 

Досягнення високого рівня фізичної 
підготовленості  2,92 0,90 18 

Формування системи знань з фізичної 
рекреації і здорового способу життя 14,92 1,51 6 

У ході встановлення напрямків, які сприяють підвищенню ефективності 

оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів, думка експертів виявилася майже 

одностайною (W=0,88; p<0,05) і вона полягала у тому, що головними 

орієнтирами при організації оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів з 

вадами слуху мають стати такі як використання інноваційних підходів при 

проведені фізичної рекреації (6,5; 0,8 бала), вдосконалення програмного 

забезпечення занять з фізичної рекреації (6,0; 0,85 бала) та збільшення кількості 

видів рухової активності в рамках заняття фізичною рекреацією (4,5; 1,57 бала) 

(табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Аналіз напрямків, які сприяють підвищенню ефективності оздоровчо- 

рекреаційної діяльності студентів з вадами слуху, (n = 12) 

  Напрямки 

Розподіл напрямків за рангами 
W=0,71; 14,512  ; p<0,01 

Середній 
бал, х  

Стандартне 
відхилення,s 

Місце у 
рейтингу 

Використання інноваційних підходів 
при проведені фізичної рекреації  6,50 0,80 1 

 Продовдення таблиці 4.4 
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Оновлення механізму фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення 
рекреаційних занять  

2,33 
0,78 6 

Розширення мережі позанавчальних 
форм організації занять з фізичної 
рекреації  

3,67 0,49 4 

Збільшення кількості видів рухової 
активності в рамках заняття фізичною 
рекреацією  

4,50 1,57 3 

Модернізація системи підготовки, 
перепідготовки та атестації 
викладачів та підвищення мотивації 
до професійної діяльності  

1,50 0,52 7 

Вдосконалення програмного 
забезпечення занять з фізичної 
рекреації 

6,00 0,85 2 

Збільшення кількості занять  3,50 1,98 5 

Оновлення механізму фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення 
рекреаційних занять  

2,33 0,78 6 

У процесі дослідження за думкою експертів (W=0,75; p<0,05) було 

встановлено, що з поміж критеріїв ефективності оздоровчо-рекреаційної 

діяльності, які забезпечують процес позанавчальної діяльності студентів з 

вадами слуху, найбільш інформативними являються такі як соціальна 

інтеграція (8,5; 1,24 бала), регулярний моніторинг показників рівня здоров’я, 

фізичного стану та роботоздатності (7,42; 0,9 бала), підвищення рівня рухової 

активності (7,17; 0,83 бала), підвищення мотивації до оздоровчо-рекреаційної 

діяльності (5,83; 1,27 бала), а також покращення психоемоційних показників 

(4,58; 1,0 бала) (табл. 4.6). 

 

 

 

 

 

 Продовження таблиці 4.5 
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Таблиця 4.6 

Аналіз критеріїв ефективності оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів 

з вадами слуху, (n = 12) 

 Критерії ефективності 

Розподіл критеріїв за рангами 
W=0,75; 56,712  ; p<0,01 

Середній 
бал, х  

Стандартне 
відхилення, 

s 

Місце у 
рейтингу 

Підвищення рівня рухової активності 7,17 0,83 3 
Соціальна інтеграція 8,50 1,24 1 
Регулярний моніторинг показників 
функціонального стану  

7,42 0,90 2 

Покращення психоемоційних 
показників 4,58 1,00 5 

Вдосконалення показників фізичної 
підготовленості 1,83 0,94 9 

Зниження рівня захворюваності 2,17 0,58 8 
Підвищення адаптаційного 
потенціалу студентів 3,67 1,56 7 

Підвищення мотивації до оздоровчо-
рекреаційної діяльності 

5,83 1,27 4 

Підвищення рівня теоретичних знань 
та практичних умінь 3,83 2,69 6 

Ґрунтуючись на комплексному аналізі науково-методичної літератури, 

інформації мережі Інтернет, отриманих власних даних у констатувальному 

експерименті, визначених чинників, результатів експертного оцінювання, 

враховуючи сучасні тенденції розвитку вітчизняного суспільства, результатом 

наших досліджень стало, виокремлення основних складових програми фізичної 

рекреації для студентів з вадами слуху.  Враховуючи основні положення і 

передумови створення програми, визначалася стратегія її реалізації, мета, 

завдання, умови, структурні компоненти, з’ясовувались показники 

ефективності та розроблялися педагогічні заходи її впровадження.  
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 4.3. Структура та зміст програми фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти 

 Викладено теоретичне обґрунтування розробки авторської програми на 

основі використання засобів фізичної рекреації, спрямованої на розширення 

кола спілкування і підвищення соціальної активності, зміну інтересів, мотивів, 

ціннісних орієнтацій на роль рухової активності, що природно створює 

передумови до набуття соціальної, психологічної, побутової незалежності, 

самоактуалізації та інтеграції в суспільстві студентів з вадами слуху. Визначено 

та обґрунтовано чинники (соціально-педагогічні, особистісні і біологічні), які 

обумовили необхідність підвищення рівня залучення студентської молоді з 

вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної рухової активності та стали базисом 

для розробки програми занять фізичною рекреацією для даного контингенту в 

умовах закладу вищої освіти. Створюючи програму занять фізичної рекреації 

для студентів з вадами слуху, враховували індивідуальну траєкторію розвитку з 

урахуванням здібностей, можливостей, психологічних та фізіологічних 

особливостей вади слухового аналізатора, норм рухової активності, інтересів та 

мотивації студентської молоді щодо пріоритетних видів рухової діяльності для 

того, щоб змістовно наповнити їх вільний час, який сприятиме соціальному 

розвитку та самореалізації молодого покоління в інтересах особистості та 

суспільства.  

Метою авторської програми фізичної рекреації є підвищення рівня 

соціальної інтеграції студентської молоді з вадами слуху за рахунок 

раціональної організації оздоровчо-рекреаційної діяльності в умовах закладу 

вищої освіти, підвищення рівня рухової активності, покращення фізичного 

психоемоційного станів.  

Загальними завданнями програми виокремлювали такі:  

– розширення світогляду студентів через підготовку матеріалів, 

розповсюдження відео-, Інтернет і друкованих матеріалів пропагандистського 

та інформаційного характеру для інформування про надзвичайну важливість 
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фізичної активності яка сприяє профілактиці функціональних порушень й 

покращення якості життя, з метою популяризації різних видів рухової 

активності для створення стійкої мотивації студентської молоді до участі у 

систематичних заняттях фізичної рекреації в умовах закладу вищої освіти;  

– опрацювання та впровадження освітніх матеріалів в освітній процес 

для студентів з вадами слуху обов’язковим включенням у навчальні програми 

тем із адаптивної фізичної рекреації; 

– здійснення інформаційно-просвітницької роботи з педагогічними 

колективами закладів щодо удосконалення змісту й форм забезпечення 

соціально-педагогічної роботи зі студентами з вадами слуху.  

– розширення інформаційно роботи з батьками студентської молоді з 

вадами слуху (надання консультаційної допомоги). 

Специфічними завданнями програми є: 

– актуалізація та розвиток пізнавальних інтересів і світоглядних позицій 

студентської молоді з вадами слуху; 

 – підвищення рівня впевненості у своїх силах і формування 

екстравертної поведінки; 

 – розширення кола спілкування й формування дружніх стосунків між 

студентською молодю, сприяння більш тісному зв’язку зі своїми однолітками 

без вад й створення можливих умов для їх вмінь до конструктивної взаємодії з 

іншими; 

 – залучення студентської молоді з вадами слуху до групових форм 

роботи, формування навичок командної взаємодії. 

На думку авторів [232, 233, 241], вирішення зазначених завдань дасть 

змогу підвищити рівень рухової активності, стимулюватиме залученню молоді 

до здорового способу життя, зменшення шкідливих звичок. 

Розробка програми передбачала дотримання низки організаційних та 

соціально-педагогічних умов. До організаційних умов віднесено створення 

системи залучення студентів до оздоровчо-рекреаційної діяльності; оптимальне 
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співвідношення занять, що сприяють розвитку активності, творчості; занять, що 

задовольняють потреби та інтереси студентів; формування у студентів 

позитивного ставлення до занять; впровадження ефективних форм оздоровчо-

рекреаційної роботи в цілісну систему фізичної рекреації студентів. До 

соціально-педагогічних умов включено створення освітнього середовища, 

сприятливого для розвитку особистості; ознайомлення з інноваційними 

формами організації рекреаційно-оздоровчої роботи; раціональне 

структурування вільного часу студентів; впровадження соціально-педагогічних 

механізмів підвищення загальної культури студентів, важливим компонентом 

якої є культура вільного часу; підвищення рівня кадрового забезпечення сфери 

дозвілля студентської молоді. 

Для ефективної реалізації програми фізичної рекреації студентської молоді 

доцільне врахування таких педагогічних умов: дотримання дидактичних 

принципів, створення освітнього середовища (атмосфера довіри та 

доброзичливості у взаєминах, потрібний інвентар, ігрові ситуації), 

відповідність величини навантаження і функціональних можливостей організму 

студентів. 

В основу розробленої програми фізичної рекреації студентської молоді з 

вадами слуху покладено основні принципи (базові теоретичні положення, які 

об’єктивно відображають сутність, фундаментальні закономірності навчання, 

виховання, усестороннього розвитку особистості, ставлення суспільства до 

цього процесу) адаптивного фізичного виховання, дозвіллєвої та оздоровчо-

рекреаційної діяльності: системності як цілеспрямованої комплексної 

організації рекреаційно-дозвіллєвої діяльності з метою раціонального 

використання вільного часу, розвитку соціальної активності та індивідуальної 

ініціативи студентської молоді; добровільності як певної незалежності дозвілля, 

вільного вибору індивіда занять на дозвіллі; доступності та якості рекреаційних 

послуг як задоволення потреб і запитів студентів, систематичне вивчення їхніх 

бажань; відповідності рекреаційних занять кліматичним умовам та матерільно-



168 

 

технічним можливостям ЗВО – соціальним, економічним, культурно-освітнім, 

практичній діяльності; принцип зацікавленості, що враховує інтереси 

особистості та їх задоволення, формує нові духовні цінності, пробуджує нові 

потреби й запити означеного контингенту [11].  

Програма фізичної рекреації студентської молоді включала такі етапи 

реалізації: діагностичний, організаційний, методичний, корекційний єдність 

яких надає програмі цілісності і завершеності (рис. 4.5).  

Діагностичний етап (36 навчальних годин) включав оцінювання 

вихідного рівня показників фізичного та психоемоційного станів, рівня рухової 

активності, оцінку потреб, мотивації, ціннісних орієнтацій студентської молоді 

з вадами слуху до занять фізичною рекреацією в умовах ЗВО.  

Організаційний етап (54 навчальних годин) був спрямований на 

формування інтересу до занять, ознайомлення з традиційними та спеціально 

запропонованими засобами організації фізичної рекреації, сприяв розширенню 

комунікативних зв’язків і встановленню дружніх стосунків. Полягав у 

забезпеченні адекватних умов реалізації занять фізичною рекреацією та 

забезпечувався вчасним та гнучким реагуванням на швидко змінювану 

соціально-педагогічну та дозвіллєву ситуацію, прагненням чітко виконати 

рекреаційне завдання. Базувався на таких положеннях: варіативний часовий 

режим (можна продовжити рекреаційне заняття за часом, або скоротити його, 

якщо в цьому виникає потреба); креаційність занять (заняття повинні бути 

цікавими, креативними для студентів, повинні викликати бажання до 

прикладання зусиль); візуальний супровід: застосування різноманітного 

інвентарю та обладнання, слайд-шоу, заохочувальний контакт із друзями тощо; 

партнерські відносини (задоволення потреби контакту, комунікаційного 

аспекту з іншими студентами без вад слуху); створення відчуття повноцінності, 

можливостей (за рахунок мінімального зусиллями можна досягти 

максимального ефекту). Даний етап пов’язаний із прагненням у кожному 

випадку підібрати для певного студента індивідуальну траєкторію соціальної 
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інтеграції, адаптації, соціалізації з урахуванням психологічних особливостей, 

здібностей і схильностей; забезпечення постійного психолого-педагогічного 

супроводу в процесі занять фізичною рекреацією. 
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Рис. 4.5. Загальна структура розробленої програми фізичної рекреації 

для студентської молоді з вадами слуху 
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Методичний етап (120 навчальних годин) передбачав впровадження 

програми занять фізичною рекреацією студентської молоді з вадами слуху в 

умовах ЗВО. Кратність занять складала тричі на тиждень, тривалість заняття – 

80 хв., переважно груповим та малогруповим методом. Моторна щільність 

заняття становила 50–60 %. Інтенсивність навантаження загальної 

спрямованості була 50–65 % та спеціальної спрямованості – 85–90 % від МСК. 

Розроблена програма передбачала використання таких форм організації 

фізичної рекреації, як: спортивні свята і змагання, фестивалі, спартакіади, 

рухливі, рекреаційні ігри та розваги з елементами анімації. До ігрового методу 

ми відносили спеціально організовану ігрову діяльність, що включала 

корекційні рухливі ігри, естафети, спортивні ігри за спрощеними правилами, 

ігрові завдання й композиції. Створювалася умовна ситуація, у якій взаємодія 

здійснювалася за правилами. Ігровими засобами є основні рухи: ходьба, біг, 

стрибки, лазіння, повзання, метання, перенесення вантажу, вправи з 

предметами й без них, виконувані в спортивному залі, або на свіжому повітрі. 

Специфічними особливостями було використання: плакатів, таблиць, 

інструктажів, карток з умовами завдань; спортивного інвентарю; світлових, 

звукових, знакових сигналів, покажчиків, дошок, орієнтирів. Заняття на 

методичному етапі були спрямовані на покращення психоемоційного стану, 

формування чітких знань про вплив фізичних вправ, підвищення рівня рухової 

активності, формування позитивного ставлення до занять, сприяння 

раціональній організації оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів у вільний 

час, закріплення вміння планування та проведення таких занять самостійно, 

створення умов для соціалізації особистості. Даний етап сприяв проведенню 

моніторингу щодо належного дозування фізичних навантажень, мав великий 

пізнавальний і виховний ефект, активно пливав на всебічний розвиток 

особистості та її моральних якостей, самоствердження і самоперевірку в умовах 

боротьби з труднощами. 

Корекційний етап (30 навчальних годин) включав оцінювання 
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ефективності спеціально розробленої програми фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху, а саме: визначення динаміки мотиваційних пріоритетів, 

ціннісних орієнтацій, показників фізичного та психоемоційного станів, рівня 

рухової активності та соціальної інтеграції. На кожному етапі реалізації 

програми застосовували адекватні методи педагогічного контролю. 

Заняття фізичною рекреацією у рамках спеціально розробленої програми 

для студентської молоді з вадами слуху передбачали певний ряд варіативних 

підходів, а саме: індивідуальний, особистісно-гуманістичний підхід до 

студентів з вадами слуху; компенсаційний підхід (вирівнювання, компенсація 

недоліків слухового аналізатора за рахунок залучення в діяльність та 

активізацію інших сенсорних систем під час рухової активності); інтеграційний 

підхід (можливість розширення кола знайомств, створення груп за інтересами, 

інтеграція у суспільство); мотиваційний підхід (основою якого виступає 

бажання змін на краще студентів з вадами слуху, їхньої здатності до 

сприйняття допомоги); соціально-психологічний підхід (передбачає сприйняття 

особистості з інвалідністю, визнання її повноправним членом суспільства); 

соціально-ідеологічний підхід (формування адекватних взірців здорового 

способу життя для даного контингенту, рекреаційної активності); адаптаційний 

підхід (допомога у прискоренні темпів адаптації, соціалізації студентів з вадами 

слуху у суспільному, виховному та навчальному житті ЗВО); гедоністичний 

підхід (отримання задоволення від рекреаційної діяльності); локалізаційний 

підхід (уміння та спосіб проведення рекреаційної активності для локалізації 

студентів у соціальному рейтингу); стимуляційний підхід (сприяння 

адекватному психофізичному розвитку організму студента). 

Формування соціальної активності та відповідальності студентів з 

інвалідністю передбачає розвиток організаторських умінь спілкуватися, 

співпрацювати з однолітками, викладачами, представниками різних 

організацій, погоджувати з ними свої дії, відстоювати власну точку зору, бути 

відповідальними за доручену справу і досягнуті результати; активну участь в 
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культурно-дозвіллєвій діяльності, студентському самоврядуванні, формальному 

і неформальному спілкуванні. 

Сьогодні більшість ЗВО культивує певне коло видів оздоровчо-

рекреаційної діяльності, що часто не відповідає потребам, інтересам студентів з 

вадами слуху тому мотивація до такої діяльності у досліджуваного контингенту 

переважно внутрішня, що ускладнює зовнішнє мотивування, і у подальшому 

призводить до збільшення нервово-психічної втоми, до певної замкнутості та 

соціальної дезадаптації. Тому підбір форм організації занять та видів рухової 

активності у спеціально розробленій програмі фізичної рекреації визначався не 

стихійно. Ми переконані, щоб залучити молодь з вадами слуху до 

систематичних занять необхідно розвивати такі види рухової активності, які 

будуть насичені яскравими емоційно-образними рухами, володітимуть значним 

оздоровчим, корекційним ефектом, та здійснюватимуть комплексний вплив на 

особистість. Зважаючи на різноманіття підходів до організації рекреаційної 

діяльності, нами запропоновані атрактивні, доступні для використання в 

практиці закладів вищої освіти засоби оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності, які враховують особливості студентського контингенту, їх режиму 

навчальної та вільночасової діяльності, матеріально-технічне та кадрове 

забезпечення, а також вони цікаві, носять розважальний та змагальний 

характер. Підбір тих чи інших видів занять, в рамках діяльності програми 

здійснювався з урахуванням сезонності та динаміки інтересів студентів, в 

процесі занять. 

Розроблена програма передбачає використання таких форм організації 

фізичної рекреації як: спортивні свята і змагання, фестивалі, спартакіади, 

рухливі, рекреаційні ігри та розваги з елементами анімації. 

Організація такої діяльності передбачає наявність відповідної мінімальної 

матеріальної бази. Ми виходили з того, що практично всі ЗВО проектуються з 

урахуванням різноманітних потреб студентів в активному відпочинку, в тому 

числі – й у спортивно-ігрових, рекреаційних його формах. Практично всі вони 
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мають комплекс спортивних майданчиків: від розповсюджених міні-

футбольних, волейбольних, баскетбольних, тенісних до більярдних кімнат, 

столів для настільного тенісу, кімнати для настільних спортивних ігор, тощо. 

Доповнюють комплекс приміщення для групових занять з аеробіки, гімнастичні 

і тренажерні зали.  

У процесі проведення занять ми намагалися замінити пасивний 

відпочинок на активний, який суттєво сприяє процесу соціальної інтеграції і 

завдяки якому реалізовуються інші соціально значимі функції вільного часу. 

Дозування фізичного навантаження для студенток з вадами слуху 

здійснювалось з урахуванням рівня фізичної роботоздатності та прояву 

психоемоційного стану відповідно до фаз менструального циклу, а саме: у фазі 

фізіологічного напруження організму було рекомендовано зниження фізичного 

навантаження від 10-30 % від загального обсягу інтенсивності. 

Серед основних засобів рухової активності за результатами проведених 

досліджень було визначено пріоритетні види РА, які визначали самі студенти, 

та виконано кластеризацію отриманих показників експертного оцінювання і до 

першого кластеру увійшли найбільш ефективні види РА, що експерти 

рекомендують включати до програми занять фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху, а саме рекреаційні ігри, настільний теніс, оздоровчі 

види гімнастики, плавання та танцювальні заняття, що узгоджуються з 

відповідями досліджуваного контингенту. Доведено, що вони сприяють більш 

ефективному відновленню організму після втоми, підвищенню фізичної й 

розумової працездатності та розвитку таких психологічних якостей, як 

сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів, тверда воля, уміння 

настояти на своєму, не відступати перед труднощями. Актуальність їх 

використання полягає ще й у тому, що вони ефективні, найбільш фізіологічні, 

патогенетично спрямовані, нешкідливі, економічно вигідні й доступні. 

Так, як встановлено, що порушення слуху впливає на рухову діяльність: 

вимушене зниження рухової активності як фактор гіпокінезії, що виявляється у 
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скороченні обсягу та інтенсивності рухової діяльності, зниженні енергетичних 

витрат на м’язову роботу;  погіршення життєво необхідних фізичних якостей: 

м’язової сили, швидкості й потужності рухів, витривалості, спритності, 

рухливості в суглобах;  погіршення координаційних здібностей: швидкості 

реакції, точності, темпу, ритму, узгодженості мікро- і макромоторики, 

диференціювання зусиль, часу і простору, рівноваги і стійкості до 

вестибулярних подразнень, орієнтування  в просторі, розслаблення та ін., що 

негативно відбиваються на якості рухів (включаючи основні локомоції – ходьбу 

і біг), що необходні в навчальній, трудовій, побутовій, спортивній діяльності. 

Таблиця 4.7 

Програма занять фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху  
 

Компоненти програми Методичні рекомендації особливості 

Цільова направленість сприяти адаптації та соціальній інтеграції 
студентської молоді з вадами слуху 

Кратність занять 3 рази на тиждень 

Тривалість занять 80 хв 

Інтенсивність вправ загальної спрямованості 50–65 % від МП 
спеціальної спрямованості 85–90 % від МПК 

Рекомендовані засоби рухові ігри, масові рухливі ігри 
Пульсові режими максимально допустима: 220-вік 

 тренуюча (60-80 % від Мах. допуст. ЧСС)  
Специфічні особливості плакати, таблиці, інструктажи, карточки з 

умовами завдань; 
спортивний інвентар; 
світлові, звукові, знакові сигнали, покажчики, 
дошки, орієнтири) 

Додаткові методи впливу специфічні прийоми 
Метод проведення занять малогруповий, груповий 
Щільність заняття 50–60 % 

Доведено, що ігрова діяльність – специфічний вид рухової діяльності, 

спрямований на досягнення поставленої мети. Рухливі ігри займають провідне 

місце не тільки у фізичному вихованні здорової людини, але й у процесі 

фізичної рекреації осіб з інвалідністю, дозволяючи на високому емоційному 
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рівні ефективно вирішувати, рекреаційні частково реабілітаційні та виховні 

завдання, формувати високоморальну поведінку по відношенню до інших, 

зміщувати у студентської молоді акцент з перемоги над іншими на перемогу 

над собою, на подолання власних слабостей, недоліків, на повний та 

різнобічний розвиток своїх здібностей. Емоції у грі мають складний характер − 

це і задоволення від м'язової роботи, відчуття жвавості та енергії, можливість 

дружнього спілкування у колективній грі, радість від досягнення поставленої 

мети. Під час рухливої гри здійснюється комплексний вплив на моторику та 

нервово-психічну сферу. 

За останній час у загальному комплексі заходів в реабілітації для осіб з 

вадами слуху все більше уваги приділяють ігровій діяльності як елементу 

соціалізації, в процесі якої студенти мають можливість спілкуватися, 

обмінюватися досвідом, набувати навичок самостійного вирішення завдань, 

творчого мислення, розвивати та удосконалювати психічні та вольові якості. 

Для даного контингенту рухливі ігри є життєвою необхідністю. З їх 

допомогою вирішуються найрізноманітніші завдання: освітні, виховні, 

оздоровчі.  

Виховне завдання передбачає організацію позанавчальної діяльності 

студентської молоді з вадами слуху в умовах вищого навчального закладу, 

спрямовану на формування у студентів стійкої мотивації до рекреаційної 

діяльності, прагнення до фізичного і морального самовдосконалення; 

оптимальний режим праці, відпочинку та харчування;формування у студентів 

здатності до самостійної діяльності, нестандартного мислення й ініціативності. 

Освітні завдання містять розроблення і впровадження найефективніших 

засобів і методів фізичної рекреації, який включає інтеграцію інтерактивних 

методів навчання за рахунок інформаційних технологій в базову програму з 

фізичного виховання для підвищення рівня теоретичних знань і практичних 

умінь у сфері здійснення рекреаційної діяльності, ознайомлення з новими 

формами і видами рухової активності. 
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Оздоровчі завдання характеризуються забезпеченням належного рівня 

фізичного розвитку, фізичної підготовленості, рівня рухової активності, 

покращенням міжособистісних довірливих стосунків, підвищення самооцінки 

та комунікативних навичок. 

 У процесі ігор створюються сприятливі умови для розвитку й 

удосконалювання порушеної функції вестибулярного апарату, покращення 

моторики, збільшення пізнавальних процесів, а також для формування звичок і 

навичок взаємодії в колективі. Гра допомагає подолати боязкість, 

сором'язливість, а підпорядкування правилам гри виховує в них 

організованість, увагу, вміння управляти своїми рухами, проявити себе як 

індивідуальність, а також вони підвищують рівень самоконтролю та 

саморегуляції.  

До ігрового методу ми відносили спеціально організовану ігрову 

діяльність, що включала корекційні рухливі ігри, естафети, спортивні ігри за 

спрощеними правилами, ігрові завдання й композиції. Створюється умовна 

ситуація, у якій взаємодія здійснюється за правилами. Ігровими засобами є 

основні рухи: ходьба, біг, стрибки, лазіння, повзання, метання, перенесення 

вантажу, вправи, супроводжуючі речитативами, з предметами й без них, 

виконувані в спортивному залі, або на свіжому повітрі. 

Нами узагальнені рекомендації щодо організації занять ігрової діяльності 

фізичної рекреації для студентською молоді з вадами слуху: 

– ігрові заняття повинні бути підібрані відповідно до їх потреб, інтересів і 

можливостей; 

– необхідне створення комфортного культурно-дозвіллєвого середовища; 

– для залучення студентської молоді до ігрової діяльності важлива роль 

засобів інформації: створення різних видів соціальної реклами, покликаних 

популяризувати рекреаційні та спортивні ігри серед молоді; 

– необхідно постійне оновлення і розширення форм ігрової діяльності 

розробка і поширення нових методик; 



177 

 

– підвищення якісного рівня дозвіллєвих заходів шляхом впровадження 

нових, нетрадиційних форм розваги і широкого їх вибору; (створення банку 

ідей і центру ініціатив); 

– для проведення рекреаційних ігор зі студентами можливе використання 

паркових зон, непроїзних вулиць, аудиторій і т.ін. 

Спеціальна програма занять фізичної рекреації розроблялась таким 

чином, щоб елементи рухливих ігор були різноманітні за своєю формою, цікаві 

студентам і щоб у проведених заняттях включалися студенти без 

функціональних обмежень і було задіяно якомога більша кількість учасників.  

Виходячи із вимог спеціальної педагогіки, загально прийнятий прийом 

комплектування груп по віковому аспекту. Припускається, що особи одного 

віку (одновікові групи), краще утворють колектив. Проте дослідження, 

Л. С. Виготського [52] показують, що діти, підлітки, які надані самі собі, ніколи 

не групуються по цьому принципу. Найбільш часта вікова різниця у вільних 

соціальних групах 3-4 роки. У таких колективах особистість знаходить живе 

джерело розвитку і в процесі колективної діяльності і співпраці піднімається на 

вищий щабель. До того ж, формування колективу в такій групі відбувається 

набагато швидше, ніж в групі однолітків. Різновікового складу колективи 

нівелюють існуючу в об'єднанні однолітків тенденцію замикатися в колі 

групових інтересів. 

Суттєвим фактором мотивованого спілкування зі студентською молоддю 

з вадами слуху є включення їх в колективну практичну діяльність в різні 

рухливі і спортивні ігри з тим, щоб сприяти корекції порушень рухової сфери, а 

також стимулювати їх мовну активність. Ігрова ситуація захоплює особу, а 

зустрічаючі діалоги які сприяють природному розвитку мови, вимагають 

активної розумової діяльності. Акцент у груповій роботі потрібно зробити на 

розвитку у них навичок  саме спілкування, інтелектуальних здібностей, 

впевненості у собі, розвиток самосвідомості, самопізнання, самоповаги, 

саморегуляції, креативності тощо, а це можливо в процесі організації та 
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проведення даної діяльності [62, 92, 190]. В процесі ігрової діяльності 

студентська молодь проявляє себе не ізольовано, а у тісній взаємодії – сприяє 

розвитку особистості і комунікативних якостей.  

Особливе значення рекомендується також надавати при організації 

адаптивної рухової рекреації студентам з вадами слуху наочно-слуховим 

прийомам навчання, виступаючим як джерело термінової інформації при 

навчанні тимчасовим характеристикам рухової діяльності. Звукова регуляція 

рухів може здійснюватися за допомогою звукових музичних сигналів чи 

інструментальних (бубна, барабана). Цей методичний прийом використовується 

для розвитку почуття ритму, регулювання темпу рухів. 

При проведенні занять з даним контингентом рекомендується активно 

використовувати методи похвали і заохочення, як стимул до вдосконалення 

вмінь і навичок заохочення до навчання та оволодіння новими руховими діями. 

Застосовуючи ігровий метод, ми використовували такий методичний 

підхід як комбінація рухливої гри з музичним супроводом.  Застосовуючи 

поєднаність впливу на зоровий, слуховий, руховий аналізатори при виконанні 

різних рухів у грі веде до кращої координації роботи цих аналізаторів.  

Короткий інструктаж про нову рухову гру для студентів з вадами слуху 

доцільно супроводжувати малюнками, мнемо таблицями, які допомагають 

точніше зрозуміти пояснення викладача. Всі вправи, спеціального завдання 

виконувались при фронтальному, поточному, груповому способах організації 

студентів. 

Порушення слуху в студентської молоді викликають необхідність пошуку 

спеціальних форм поєднання наочної і словесної діяльності при побудові занять 

фізичної рекреації. До особливостей побудови програми занять фізичної 

рекреації  для даного контингенту належать наступні положення:  

організатор, аніматор повинен володіти навиками знакової, жестової мови, 

або користуватися послугами сурдолога; заняття вимагають більш ретельного 

опрацювання раціональних наочних понятійних повідомлень; 
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більш широко використовується арсенал відеоматеріалів (візуальних 

образів);  

рухова діяльність, що вивчаються, завжди демонструється наочно; 

викладач, спілкуючись зі студентською молодю повинен обирати добре 

освітлене місце, стояти обличчям до учнів таким чином, щоб вони добре 

бачили його обличчя і губи (артикуляцію);  

під час словесного пояснення пам’ятати про виразність своєї артикуляції: 

говорити повільно, ясно;  

доповнювати мову відповідними мімічними виразами і жестами; уникати 

міміки і жестів, які не стосуються тематики питання, що розглядається; у 

процесі спілкування з учнями викладач повинен бачити їхні очі (зворотну 

реакцію);  

кожні 15 хв. робити перерви (інтервал обумовлено часом концентрації 

уваги, після якого розвивається стомлення);  

обирати ігри з простими правилами; використовувати наочні тактильні та 

кінестезичні підказки (світло, яскраві прапорці, кеглі, м’ячі);  

уникати усних підказок під час ігрової діяльності;  

за необхідності призупинити гру і пояснити правила усім гравцям разом; 

організовувати взаємодопомогу серед студентської молоді;  

намагатися своєчасно розпізнавати мімічні прояви емоцій. 

Особливістю занять було те, що виконання оздоровчо-рекреаційною 

діяльністю здійснювалося в спеціально створених для студентської молоді 

умовах, що забезпечують інтеграцію рухової і пізнавальної діяльності даного 

контингенту.  

При навчанні молоді з вадами слуху ми використовували наочні методи 

та методичні підходи, засновані на комплексному включенні всіх збережених 

видів відчуттів при провідній ролі словесної мови: плакати, таблиці, графіки, 

презентації з зображення положення тіла людини для формування знань, 

наочно-образних уявлень про майбутню рухову діяльність; спеціальні 
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покажчики, орієнтири – для формування наочно-діючих уявлень про 

досліджувані фізичні вправи; спортивний інвентар різний по кольору, формі, 

величині, масі для формування просторових уявлень; світлові, знакові сигнали 

для концентрації уваги, інформації про початок або припинення рухів у ігровій 

діяльності; звукові сигнали музичних інструментів для диференціації й 

використання залишкового слухового сприйняття при виконанні ритмічних 

вправ. Використовувався показ рухів у різних експозиціях зі словесним 

супроводом педагога й одночасним виконанням вправ з наслідуванню і 

сполученою мовою, а так само показ рухів із одночасною словесною 

інструкцією (опис, пояснення) і уточнююча міміка, жести, мова для зчитування 

з аркуша. Правильність показу, його точність є однією з важливих умов 

навчання студентської молоді з вадами слуху. Недбала, неточна демонстрація 

рухів може спричинити неправильне відтворення вправ. Важливо, щоб рухи й 

використані на заняттях орієнтири, що виступають як джерело термінової 

інформації про точність виконання заданого руху було добре видно кожному 

учаснику рекреаційного процесу доцільно пояснювати рухові дії образно, так 

як це підвищує інтерес до досліджуваного руху. Необхідно постійно 

уточнювати окремі елементи руху й стежити за виправленням замічених 

помилок. 

Особливе значення надавалося на заняттях наочно-слуховим прийомам 

навчання, що виступають як джерело термінової інформації при навчанні 

тимчасовим характеристикам рухової діяльності. Звукова регуляція рухів 

здійснювалася за допомогою музики, звукових сигналів. 

Недостатність мовного забезпечення у студентської молоді з вадами 

слуху приводить до більш низької ефективності оздоровчо-рекреаційного 

процесу. Тому на заняттях фізичної рекреації нами передбачалося 

використання прийомів, які відносяться до словесного методу (метод сполучної 

й ідеомоторної мови). У міру засвоєння студентами рухів, які спочатку 

демонструвалися педагогом, надалі студенти відтворювали їх по словесній 
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інструкції.  Правильність виконання також досягалася за рахунок використання 

спортивного інвентарю та обладнання з дидактичною символікою, а також 

використанні інноваційної технології за допомогою світлових сигналів, яка 

передбачала застосування багатокольорового світлодіодного світильника з 

блоком управління. Світлодіодний світильник закріплювали на двох стійках на 

рівні очей студентів. Залежно від кольору світлового сигналу світильника 

студенти виконували ту чи іншу дію. Для подачі команд і вказівок були 

використані три кольори (червоний, синій, зелений). Наприклад, коли 

загоряється червоне світло, необхідно виконувати довгу передачу однією 

рукою, при синьому світлі – середню передачу двома руками, при зеленому 

світлі – коротку передачу в стрибку. Кидки м’яча виконувалися серіями з 

різних точок ігрового майданчика також залежно від кольору світлового 

сигналу. Керувати діями студентської молоді під час заняття можна не тільки 

світловими сигналами певного кольору, але і комбінувати ці кольори.  

В програмі занять фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху 

на основі використання анімаційних ілюстрацій була зроблена акцентуація на 

переважання методу наочності при освоєнні тактичних взаємодій. Перевага 

такої діяльності над іншими традиційними наочними засобами підготовки 

полягає в тому, що тактична схема сприймається цілісно, з одночасним рухом 

всіх гравців, а не дискретно, як в мальованому поданні або на магнітній дошці. 

Заняття фізичної рекреації складалося із вступної, основної та заключної 

частин. Залежно від завдань, в зміст різних частин заняття включалися вправи 

на засвоєння, закріплення і вдосконалення рухових дій. Орієнтовна структура і 

зміст заняття фізичної рекреації виглядає наступним чином. 

Вступна частина представлена у вигляді вправ динамічного характеру і 

спрямована на підвищення емоційного тонусу, активізацію, мобілізацію уваги, 

підготовку функціональних систем організму до більш інтенсивної роботи в 

основній частині заняття. Тривалість цієї частини від 5 до 7 хв. Зміст: різні види 

ходьби (на носках, на п'ятах, на зовнішній стороні стопи, з високим 
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підніманням стегна; різні види бігу зі зміною напрямку рухів, підскоки, 

стрибки. Вправи можуть виконуватися з різними положеннями рук і з 

предметами.  

 Основна частина занять включає виконання різних комплексів 

загальнорозвиваючих вправ з предметами і без предметів, спрямованих на 

тренування різних м'язових груп нижних кінцівок, навчання основним видам 

рухів, удосконалення координаційних здібностей. Спочатку показували всі 

етапи фізичного руху на схемах, малюнках, що супроводжувалися обов'язково 

коротким, доступним поясненням. Потім виконували правильний, чіткий показ 

рухової дії в повільному темпі, що також супроводжувалося мовним 

поясненням. На етапі закріплення показ міг здійснювати студент у якого 

техніка виконання рухової дії найбільш правильна. 

Засоби: ігри різної інтенсивності. Наприклад, при загальній темі заняття 

на початку основної частини нами використовувалися ігри малої й середньої 

інтенсивності. Після того, як студентами були засвоєні ці поняття, ми вводили 

сюжетно-рольову гру, у якій вони могли продемонструвати знову набуті знання 

й рухові вміння і яка поєднувала в собі всі рухи, виконувані в попередніх 

невеликих іграх. Залежно від сюжетів, що розучуються у рухливих іграх 

використовувалася музика різної ритмічності й гучності звучання («швидка-

тиха, голосна-повільна»), які відповідали діям персонажів з ігор.  

Заключна частина представлена вправами на відновлення всіх функцій 

організму до вихідного рівня. У заняття включаються дихальні вправи, вправи 

на розслаблення м'язів, на розтягування і гри малої інтенсивності. Засоби: ігри 

малорухомого характеру, ігрові вправи на розслаблення, відновлення дихальної 

системи, увага й пам'ять і т.д. 

 

 

 

 



 

 
 

Таблиця 4.8 
Орієнтовний розподіл програмного матеріалу занять фізичної рекреації для студентської молоді  

з вадами слуху 
 

 Етапи реалізації програми 

 
Діагностичний 

(36 год). 
Організаційний 

(54) 
Методичний 

(120 год) 
Корекційний 

(30 год) 
Тижні навч. року 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Зміст                                    + + + + + 
Оцінка рівня фізичного стану  + + +                                + + + + + 
Оцінка психоемоційних показників  + + +                                 + + +  
Оцінка ціннісних орієнтацій  +                                  + +    
Визначення мотивів і інтересів + +                                       
Оцінка рівня рухової активності + + + + + +          + + + + + +     + + + +      + + + + + + 
Формування інтересу до занять  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      
Соціальна інтеграція       + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Ознайомлення з традиційними та 
спеціально засобами фізичної рекреації           + + + + + + + + + +                     

 

Розширенню комунікативних зв’язків        + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      
 

Встановленню дружніх стосунків       + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      
 

Застосування різноманітного інвентарю 
та обладнання           + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

Слайд-шоу        + + +       + + + +                     
Квести        +            +     +      +          
Дні здоров’я                 +     +      + +             
Бадмінтон       + +        +     +      + +     +        
Настільний теніс                +  +  +  +  +   + +    + +        
Фрізбі                  +  +  +  +  +  +  +           
Елементи спортивних ігор         +       + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      
Елементи загартовування      + +   + + + + + + +     + + + + +                
спортивні свята і змагання       + + +        +     +      + +     +       
Вправи координаційного характеру          + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +          
Фестивалі, спартакіади,          + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +          
Некласифікаційні змагання         +          +            +          
Конкурси         +        +     +         +          
Показові виступи                  +                       
Флеш-моб            +    +     +      + +     +        
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Фестивалі                 +     +      + +     +       
Рухливі, рекреаційні ігри та розваги з 
елементами анімації                + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

Корекційні рухливі ігри                + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      
Естафети,                   +     +      +            
Спортивні ігри за спрощеними 
правилами,                + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

Ігрові завдання й композиції                + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

256 
  Продовження таблиці 4.8 
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На основі власних досліджень та експертного оцінювання були 

визначені такі критерії ефективності програми занять: підвищення рівня 

рухової активності, підвищення мотивації, покращення показників 

психоемоційного, фізичного станів та соціальна інтеграція даного контингенту.  

Для підвищення ефективності запропонованої програми занять 

застосовували варіативну систему педагогічного контролю. В процесі занять 

була розроблена та запропонована до впровадження варіативна система 

педагогічного контролю – система заходів, що забезпечують перевірку 

запланованих показників для оцінки ефективності застосовуваних засобів, 

методів і навантажень. Метою педагогічного контролю під час активного 

дозвілля є визначення зав’язків між факторами впливу й тими змінами, які 

відбуваються у студентів у процесі занять оздоровчо-рекреаційної 

спрямованості.  

 На основі аналізу отриманих у ході педагогічного контролю даних 

перевірялася правильність добору засобів, методів і форм занять, що 

створювало можливість при необхідності вносити корективи в хід 

педагогічного процесу. На кожному етапі програми застосовували адекватні 

методи педагогічного контролю. На організаційному етапі впровадження 

програми занять проводили попередній педагогічний контроль, який визначав 

спрямованість подальших занять.  

 Метою контролю на діагностичному етапі була оцінка вихідного рівня: 

ставлення студентів до занять фізичною рекреацією; вивчення ціннісних 

орієнтацій, мотиваційних пріорітетів та інтересів молоді за допомогою 

анкетування та опитування, рівня рухової активності; показників фізичного 

здоров’я та психоемоційного стану. 

Оперативний контроль застосовувався протягом усіх етапів проведення 

занять з метою раціонального дозування навантаження протягом одного 

заняття та вибору адекватних засобів. У рамках оперативного контролю 

оцінювалася адекватність обраного навантаження поставленим задачам заняття 
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за допомогою розмовного тесту, за ЧСС та за суб’єктивними ознаками: 

почервоніння чи збліднення шкіри, інтенсивне потовиділення, порушення 

координації рухів, зниження уваги, запаморочення тощо. Крім того, протягом 

початкового етапу проводився оперативний контроль, що був спрямований на 

оцінку інтересу до заняття чи конкретного завдання, розуміння та бажання 

виконувати його. Цю інформацію отримували методами спостереження та 

опитування. Крім того, інтерес до рекреаційних занять оцінювався за 

показниками відвідуваності та збільшення чи зменшення кількості студентів у 

групі. 

На методичному етапі проводився поточний контроль. Результати 

поточного контролю дозволяли виявити зміни у  досліджуваних показниках та 

відповідно коригувати програму подальших занять. 

 На корекційному етапі проводився поточний контроль, що був 

спрямований на визначення ефективності програми занять для студентів та 

включав визначення рівня рухової активності; мотивації; активність у заняттях; 

показників фізичного здоров’я та психоемоційного стану; рівня соціальної 

інтеграції. 

 4.4. Аналіз впливу експериментальної програми фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти 

Визначено ефективність програми фізичної рекреації студентської молоді 

з вадами слуху в умовах ЗВО. Проведені дослідження в рамках порівняльного 

послідовного педагогічного експерименту дозволили визначити спектр 

позитивного впливу розробленої програми з фізичної рекреації, а саме: виявити 

особливості динаміки показників фізичного та психоемоційного станів, 

збільшення обсягу рухової активності, організацію раціонального дозвілля та 

активного відпочинку, що сприяло соціальній інтеграції.  

До участі в педагогічному експерименті було залучено 45 студентів з 

вадами слуху 17–18 років з різним рівнем фізичного стану, які згідно 

попередніх досліджень виявили бажання приймати участь у дослідженнях 
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(усього 45 осіб, 20 – юнаків, 25 – дівчат). Тривалість педагогічного 

експерименту склала один навчальний рік.  

Відбулися позитивні зміни у ступені задоволеності студентів 

організацією оздоровчо-рекреаційною діяльністю у ЗВО (рис. 4.6). Так, 

встановлено, що збільшилася кількість студентів, які задоволені повністю, на 

12,85 % – з 33,85 % до 46,70 % та частково задоволені – на 0,90 % – з 43,08 % 

до 42,20 %, та знизився відсоток незадоволених на 11,97 % з 23,07 % до – 

11,10 %.  

42,2%

46,7%

11,1%

 
Рис. 4.6. Рівні задоволення студентів оздоровчо-рекреаційною діяльністю, 

(n = 45): 

 – не задоволені;   – задоволені;  – частково задоволені 

У результаті дослідження встановлено, що впроваджена програма 

фізичної рекреації змістила акценти в розумінні цінностей (табл. 4.9, 4.10). Так, 

у юнаків найбільш суттєві зрушення виявлено в термінальних цінностях блоку 

конкретні цінності: (повага оточуючих, колективу); продуктивне життя 

(максимально повне використання своїх можливостей, сил і здібностей); 

впевненість у собі (внутрішня гармонія, воля від внутрішніх протиріч, 

сумнівів), які покращила рангове становище порівняно з початком дослідження. 
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У дівчат також відбулися позитивні зрушення у термінальних цінностях: 

пізнання (можливість розширення свого кругозору, загальної культури, 

інтелектуальний розвиток); продуктивне життя (максимально повне 

використання своїх можливостей, сил і здібностей); наявність гарних і вірних 

друзів. Це свідчить про встановлення нових соціальних контактів, які сприяють 

покращенню комунікативних стосунків. Такі термінальні цінності як, розваги 

(приємний, необтяжливий плин часу, відсутність обов'язків); матеріально 

забезпечене життя суттєво знизились у рейтингу цінностей. Отриманні дані 

можуть свідчити про переоцінку цінностей і позитивний вплив від занять 

фізичною рекреацією. 

Здоров’я не змінило рейтингу у цінностях студентської молоді і посідає 

перше місце, що може бути пов’язане, з глибоким усвідомленням та 

розумінням студентською молоддю з вадами слуху значущості здорової 

особистості для подальшої успішної життєдіяльності, так як погіршення 

функціональних можливостей одного з сенсорних аналізаторів уже знижує та 

звужує їх життєвий та трудовий потенціал, у порівняння з молоддю без вад. 

Високий рейтинг займає також позиція «наявність хороших і вірних друзів». 

Молодь відчуває певний дефіцит таких стосунків, що потребує більш 

детального аналізу, зокрема у контексті проблем формування сприятливого 

морально-психологічного клімату у вузівському середовищі.  

Таблиця 4.9 

Зміни у термінальних цінностях студентської молоді, (n = 45) 

Термінальні цінності 

Місце у рейтингу 
Юнаки, n = 20 Дівчата, n = 25 
До  Після  До  Після  
експерименту експерименту 

Активне діяльне життя (повнота й 
емоційна насиченість життя) 7 10 6 12 

Життєва мудрість (зрілість суджень і 
здоровий глузд, що досягаються життєвим 
досвідом) 

16 15 16 13 

Здоров'я (фізичне і психічне)  1 1 1 1 
Цікава робота 9 12 14 11 
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Краса природи і мистецтва (переживання 
прекрасного в природі й у мистецтві) 

18 18 17 18 

Любов (духовна і фізична близькість з 
коханою людиною) 2 7 15 10 

Матеріально забезпечене життя  10 7 2 9 
Наявність гарних і вірних друзів 5 9 8 5 
Суспільне визнання (повага навколишніх, 
колективу, товаришів по роботі) 6 3 4 6 

Пізнання (можливість розширення свого 
кругозору, загальної культури, 
інтелектуальний розвиток) 

10 13 11 3 

Продуктивне життя (максимально повне 
використання своїх можливостей, сил і 
здібностей) 

4 2 7 2 

Розвиток (робота над собою, постійне 
фізичне і духовне удосконалювання)         12 4 5 4 

Розваги (приємний, необтяжливий плин 
часу, відсутність обов'язків) 14 17 10 16 

Воля (самостійність, незалежність у 
судженнях і вчинках) 3 8 9 17 

Щасливе сімейне життя 17 11 18 8 
Щастя інших (добробут, розвиток і 
удосконалювання інших людей, усього 
народу, людства в цілому) 

15 16 12 14 

Творчість (можливість творчої діяльності) 8 14 13 15 
Впевненість у собі (внутрішня гармонія, 
воля від внутрішніх протиріч, сумнівів) 13 5 3 7 

Динаміка інструментальних цінностей студентської молоді мала значний 

характер (табл. 4.10). У юнаків підвищилося рейтингове місце цінностей, які 

входять до блоку цінностей самоствердження, а саме: незалежність (здатність 

діяти самостійно, рішуче); тверда воля (уміння настояти на своєму, не 

відступати перед труднощами); сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх 

поглядів; відповідальність (почуття обов’язку, уміння дотримувати слова); 

самоконтроль (самодисципліна). Це є досить позитивною динамікою. Перше 

місце у дівчат посідає ефективність у справах (працьовитість), друге – 

життєрадісність, третє – тверда воля (уміння настояти на своєму, не відступати 

перед труднощами), четверте – сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх 

поглядів, п’яте – освіченість (широта знань, висока загальна культура). У 

пріоритеті знаходяться цінності блоку самоствердження, так само як і у юнаків. 

У студентської молоді спостерігається тенденція до переорієнтації на 

 Продовження таблиці 4.9 
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індивідуалістичні цінності, які є особистісно-значущими цінностями. 

Простежується характерне прагнення до самоствердження і бажання бути 

такими, які визнані оточенням. Очевидна потреба в життєвому, професійному 

самовизначенні і соціальній активності. 

Таблиця 4.10 

Зміни в інструментальних цінностях студентської молоді, місце (n = 45) 

Інструментальні цінності 

Місце у рейтингу 
Юнаки, n = 20 Дівчата, n = 25 

До  Після  До  Після  
експерименту Експерименту 

Акуратність (охайність), уміння 
тримати в порядку речі, порядок у 
справах 

13 17 3 18 

Вихованість (гарні манери) 1 11 2 11 
Високі запити (високі вимоги до життя 
і високі домагання) 15 9 17 15 

Життєрадісність (почуття гумору) 5 15 8 2 
Ретельність (дисциплінованість) 3 6 7 8 
Незалежність (здатність діяти 
самостійно, рішуче) 14 5 15 12 

Непримиренність до недоліків у собі й 
інших 18 16 18 16 

Освіченість (широта знань, висока 
загальна культура) 4 7 1 5 

Відповідальність (почуття обов’язку, 
уміння дотримувати слова) 6 1 10 9 

Раціоналізм (вміння реалістично і 
логічно мислити, приймати 
обмірковані, раціональні рішення) 

7 13 11 17 

Самоконтроль (самодисципліна) 12 2 12 14 
Сміливість у відстоюванні своєї думки, 
своїх поглядів 16 4 16 3 

Тверда воля (уміння настояти на 
своєму, не відступати перед 
труднощями) 

10 3 6 4 

Терпимість (до поглядів і думок інших, 
уміння прощати іншим їхні помилки й 
омани) 

9 14 5 10 

Широта поглядів (уміння зрозуміти 
чужу точку зору, поважати інші смаки, 
звичаї) 

11 18 13 13 

Чесність (правдивість, щирість) 17 10 14 6 
Ефективність у справах (працьовитість) 2 8 4 1 
Чуйність (дбайливість) 8 12 9 7 
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З метою оцінки ефективності запропонованої програми фізичної 

рекреації, нами було оцінено РФЗ учасників експерименту до і після його 

завершення за методикою Г.Л. Апанасенка [233]. 

Оскільки порівняльний аналіз показав, що на початку експерименту за 

критерієм Манна-Уітні встановлено статистично значущі відмінності РФЗ в 

залежності від статі ( крUU  399185  для n1=30, n2=35, p<0,05), то юнаки і 

дівчата були розподілені у окремі групи. 

До експерименту розподіл юнаків за РФЗ мав наступний вигляд: 30,0 % 

(n=6) мало середній, 45,0 % (n=9) – нижчий середнього та 25,0 % (n=5) – 

низький РФЗ. Водночас, після експерименту у студентів відбулися позитивні 

зміни: на 10,0 % збільшилася частка з вищим за середній та на 15,0 % з 

середнім РФЗ за рахунок зменшення часток студентів, що характеризувалися 

низьким та нижчим за середній РФЗ (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Розподіл юнаків за рівнем фізичного здоров'я до і після 

експерименту, (n = 30):  

– вищий за середній;         – нижчий за середній; 

– середній;                         – низький 
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Слід зазначити, що після експерименту за допомогою критерія 

Вілкоксона встановлено статистично значуще підвищення РФЗ студентів (T=36 

< Tтабл = 60; p < 0,05). 

Аналогічні зміни після експерименту відбулися у дівчат: на 8 % зросла 

частка студенток з вищим за середній та на 16,0 % зросла із нижчим за середній 

РФЗ за рахунок зменшення частки з низьким РФЗ (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Розподіл дівчат за рівнем фізичного здоров'я до і після 

експерименту, (n = 25):  

– вищий за середній;         – нижчий за середній; 

– середній;                         – низький 

Як і у випадку зі студентами з вадами слуху, після експерименту у 

студенток статистично значуще підвищилася оцінка РФЗ студентів (T=52,5 < 

Tтабл = 100; p < 0,05). 

У процесі оцінки ефективності запропонованої програми фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти 

нами було перевірено самооцінку здоров'я учасників експерименту до і після 

нього за допомогою анкетування “Коротка форма для оцінювання здоров’я –

36”, після чого їх відповіді були проаналізованими. 
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Серед юнаків до експерименту відповіді на питання «Яким є Ваше 

здоров'я?» розподілилися наступним чином: 55,0 % (n=11) відзначили своє 

здоров'я як добре, 45,0 % (n=9) – як задовільне, а серед дівчат добрим своє 

здоров'я назвало 60,0 % (n=15), задовільним – 36,0 % (n=9), поганим – 4,0 % 

(n=1). При цьому після експерименту юнаків, які вважали своє здоров'я дуже 

добрим виявилося 15,0 % (n=3), добрим – 45,0 % (n=9), задовільним – 40,0 % 

(n=8). Серед дівчат після експерименту розподіл був наступним: дуже добре - 

8,0 % (n=2), добре – 60,0 % (n=15), задовільне – 32,0 % (n=8). Варто вказати, що 

після експерименту поганим своє здоров'я не вважав жоден із респондентів. 

Серед юнаків, які загалом оцінювали здоров’я в теперішній час порівняно 

з тим, що було рік тому трохи краще, ніж рік тому виявилося 10,0 % (n=2), 

майже таким самим, як рік тому – 75,0 % (n=15), трохи гіршим, ніж рік тому – 

15,0 % (n=3), а серед дівчат дуже добрим вважало своє здоров'я 4,0 % (n=2), 

майже таким самим, як рік тому – 76,0 % (n=19), трохи гіршим, ніж рік тому – 

12,0 % (n=3), а набагато гіршим, ніж рік тому – 8,00 % (n=2). Після 

експерименту спостерігався такий розподіл за оцінкою власного здоров'я у 

юнаків: трохи краще, ніж рік тому – 30,0 % (n=6), майже таке саме, як рік тому 

– 60,00% (n=12), трохи гірше, ніж рік тому – 10,0 % (n=2). У дівчат у самооцінці 

здоров'я також відбулися позитивні зміни: трохи кращим, ніж рік тому, вважало 

своє здоров'я 20,0 % (n=5), майже таким самим, як рік тому – 60,00% (n=15), 

трохи гіршим, ніж рік тому – 20,0 % (n=5). 

За допомогою опитування нами було вивчено діяльність студентів з 

вадами слуху впродовж звичайного дня в залежності від статі. Результати 

представлено у таблицях (табл. 4.11, 4.12). 

Як можна пересвідчитися, розподіл студентів з вадами слуху за 

діяльністю впродовж звичайного дня після експерименту змінився у бік 

збільшення студентів, яким стан здоров'я у меншій мірі перешкоджає 

можливості займатися буденними справами. 
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Таблиця 4.11 

Оцінка діяльності юнаків з вадами слуху впродовж звичайного дня до і 

після експерименту, (n = 20) 

Дослідження також дозволило простежити позитивну динаміку оцінки 

діяльності дівчат з вадами слуху впродовж звичайного дня під впливом 

застосування авторської програми (табл. 4.12). 

 

 

 

 

  Питання 

Кількість відповідей 
До експерименту Після експерименту  

дуже 
перешкоджає перешкоджає не 

перешкоджає 
дуже 

перешкоджає 
перешкод-

жає 
не 

перешкоджає 

n % n % n % n % n % n % 
Енергійним 
діям - - 4 20,0 16 34,0 - - 3 15,0 17 85,0 

Помірній 
активності - - 3 15,0 17 85,0 - - 2 10,0 18 90,0 

Піднімати або 
носити сумки - - 5 25,0 15 75,0 - - 5 25,0 15 75,0 
Підніматися на 
декілька 
поверхів 
сходами 

- - 3 15,0 17 85,0 - - 2 10,0 18 90,0 

Підніматися на 
один поверх - - 2 10,0 18 90,0 - - 1 4,0 24 96,0 
Нахилитися, 
стати 
навколішки 

- - - - 20 100 - - - - 20 100 

Пройти понад 
один кілометр - - 3 15,0 17 85,0 - - 2 10,0 18 90,0 
Пройти 
декілька 
кварталів 

- - 3 15,0 17 85,0 - - 2 10,0 18 90,0 

Пройти один 
квартал - - 1 5,0 19 95,0 - - - - 20 100,0 
Самостійно 
митися та 
вдягатися 

- - - - 20 100 - - - - 20 100 
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Таблиця 4.12 

Оцінка діяльності дівчат з вадами слуху впродовж звичайного дня до і 

після експерименту, (n = 25) 

В той же час нами було досліджено динаміку самопочуття студентів під 

час виконанням своєї роботи чи іншої щоденної діяльності під впливом 

авторської програми. Встановлено, що до експерименту через фізичний стан 

працювали менше, аніж звичайно 20,0 % (n=4), а після експерименту частка 

таких студентів зменшилася на 5 % (n=1). При цьому з-поміж дівчат частка 

таких, хто через фізичний стан працювали менше, аніж звичайно впродовж 

експерименту знизилася на 8 % (n=2). 

 Питання 

Кількість відповідей 
До експерименту Після експерименту  

дуже 
перешкоджає перешкоджає не 

перешкоджає 
дуже 

перешкоджає 
перешкод-

жає 
не 

перешкоджає 

n % n % n % n % n % n % 
Енергійним 
діям - - 7 28,0 18 72,0 - - 5 20,0 20 80,0 
Помірній 
активності - - 7 28,0 18 72,0 - - 5 20,0 20 80,0 
Піднімати або 
носити сумки - - 8 32,0 17 68,0 - - 6 24,0 19 76,0 
Підніматися на 
декілька 
поверхів 
сходами 

- - 8 32,0 17 68,0 - - 3 12,0 22 88,0 

Підніматися на 
один поверх - - 3 12,0 22 88,0 - - 1 4,0 24 96,0 
Нахилитися, 
стати 
навколішки 

- - - - 25 100 - - - - 25 100 

Пройти понад 
один кілометр - - 9 36,0 16 64,0 - - 5 20,0 20 80,0 
Пройти 
декілька 
кварталів 

- - 7 28,0 18 72,0 - - 2 8,0 23 92,0 

Пройти один 
квартал - - 2 8,0 23 92,0 - - 2 8,0 23 92,0 
Самостійно 
митися та 
вдягатися 

- - - - 25 100 - - - - 25 100 
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Наряду з цим, до експерименту робили менше, ніж хотіли 20,0 % (n=4) 

студентів, а після експерименту таких виявилося на 10,0 % (n=2). Водночас, 

серед дівчат частка тих, хто зробили менше, ніж хотіли зменшилася на 8 % 

(n=2). 

З’ясовано, що до експерименту було обмежено в деяких діях 15,0 % (n=3) 

та 24,0 % (n=6) дівчат з вадами слуху, а після експерименту частки студентів, 

що дали ствердну відповідь на вказане твердження зменшилися на 5 % (n=1) у 

юнаків та на 16,0 % (n=4) у дівчат. Серед юнаків, які мали труднощі під час 

виконання повсякденних справ зменшилася з 15,0 % (n=3) до 5,0 % (n=1), а у 

дівчат з 28,0 % (n=7) до 20,0 % (n=5). Крім цього, до експерименту внаслідок 

емоційних проблем менше часу провели за роботою 15,0 % (n=3) юнаків та 16,0 

% (n=4) дівчат, а після експерименту частка таких дівчат зменшилася на 8,0 % 

(n=2). Доведено, що до експерименту зробили менше, ніж хотіли – 15,0 % (n=3) 

юнаків та 24,0 % (n=6) дівчат, а після експерименту ситуація покращилася у 

студентів на 5,0 % (n=1) та у студенток на 8,0 % (n=2). Як зізналися студенти, 

до експерименту через фізичний стан не могли працювати, як звичайно 10,0 % 

(n=2) юнаків та 20,0 % (n=5) дівчат, а після експерименту частка таких юнаків 

знизилася на 5,0 % (n=1), а дівчат – на 8,0 % (n=2). 

До експерименту за останні чотири тижні проблеми із здоров’ям, 

емоційним станом зовсім не перешкоджали соціальному спілкуванню 10,0 % 

(n=2) студентам, дещо заважали 70,0 % (n=14) студентам і 80,0 % (n=20) 

студенткам, а після експерименту частка студентів, яким проблеми із 

здоров’ям, емоційним станом зовсім не перешкоджали соціальному 

спілкуванню зросла на 10,0 % (n=2) юнаків і 12,0 % (n=3) за рахунок зменшення 

чатски студентів, у яких вказані проблеми мали місце. До експерименту 

максимальний відсоток, який склав 75,0 % (n=15) юнаків і 60,0 % (n=15) дівчат 

не зазнавали фізичного болю, проте 25,0 % (n=5) юнаків і 40,0 % (n=10) дівчат з 

респондентва зазнали дуже слабкого і слабкого болю. Після експерименту 

частка студентів, що не зазнавали болю протягом останього періоду зросла у 
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юнаків на 5,0 % (n=1) та у дівчат на 4,0 % (n=1). Крім того, упродовж 

експерименту, частка юнаків, у яких за останні чотири тижні біль не 

перешкоджав нормальній роботі зросла з 80,0 % (n=16) до 90,0 % (n=18), а у 

дівчат – з 48,0 % (n=12) до 60,0 % (n=15).  

У процесі дослідження ми встановили позитивну динаміку самопочуття 

учасників експерименту впродовж останніх чотирьох тижнів в залежності від 

статі. Результати представлено у таблицях (табл. 4.13, 4.14). 

 

Таблиця 4.13 

Оцінка самопочуття юнаків з вадами слуху впродовж звичайного дня до і 

після експерименту, (n = 20) 

  Питання 
Кількість відповідей,% 

До експерименту Після експерименту  
увесь 
час 

більшість 
часу 

часто інколи зрідка ніколи увесь 
час 

більшість 
часу 

часто інколи зрідка ніколи

   Почувалися 
сповненим 
життя 

- 55,0 20,0 15,0 10,0 - 5,0 60,0 25,0 5,0 5,0 - 

   Були дуже 
дратівливі - 10,0 10,0 60,0 20,0 - - 5,0 15,0 45,0 25,0 - 

   Почувалися 
таким 
пригніченим 

- - - 15,0 75,0 10,0 - - - 5,0 75,0 20,0 

   Почувалися 
спокійним - 65,0 25,0 10,0 - - 20,0 50,0 30,0 - - - 

   Почувалися 
сповненим (ною) 
енергії 

- - 70,0 15,0 15,0 - 10,0 - 65,0 20,0 5,0 - 

   Почувалися 
засмученим 
(ною) і 
виснаженим 
(ною) душевно 

- - 10,0 85,0 5,0 - - - - 85,0 10,0 - 

   Почувалися 
виснаженим 
(ною) фізично 

- - 5,0 85,0 10,0 - - - 5,0 75,0 15,0 - 

   Були щасливим 
(вою) - 10,0 80,0 10,0 - - - - 25,0 65,0 10,0 - 

   Почувалися 
втомленим(ною) - 10,0 80,0 10,0 - - - 5,0 65,0 25,0 5,0 - 
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Можна помітити, що до експерименту у цілому учасники експерименту 

мали задовільне самопочуття, утім бували дратівливими, інколи почували себе 

засмученими та виснаженими, а також часто відчували втому, а після 

впровадження програми фізичної рекреації їх самопочуття помітно 

покращилося. 

Виявлено, що до експерименту останні чотири тижні стан фізичного 

здоров’я або емоційні проблеми порушували соціальну активність студентів з 

вадами слуху наступним чином: більшість часу – 10,0 % (n=2), деякий час – 

80,0 % (n=16), небагато часу – 10,0 % (n=2), а після експерименту частка 

студентів, у яких більшість часу відбувалося порушенням соціальної активності 

зменшилася на 10,0 % (n=2), натомість частка таких, що дали негативну 

відповідь на дане твердження зросла на 5,0 % (n=1). 

Встановлено, що твердження «Мені здається, що я можу захворіти легше, 

ніж інші» до експерименту було загалом правильним для 70,0 % (n=14), а 

загалом неправильне та не замислювалися над цим питанням для 10,0 % (n=2) 

студентів. При цьому після експерименту у студентів відбулися позитивні 

зміни: частка студентів, для яких це твердження є загалом неправильним, як і 

тих, хто переконаний у цілковитів неправильності цього вислову зросла на 

65,0 % (n=13). 

Вважали своє здоров'я таким, як у інших, переважна більшість, а саме 

85,0 % (n=17) та 15,0 % (n=3) сумнівалися у цьому, а після експерименту 

практично усі студенти, за винятком 10 % (n=2), що не визначилися, 

засвідчили, що дане висловлювання загалом правильне або цілком правильне 

для них. 

Максимальна частка опитаних юнаків до експерименту, які склали 

відповідно 85 % (n=17) не знали, чи правильне для них твердження «Я 

передчуваю погіршення здоров’я», проте після експерименту їх частка 

знизилася на 20 % (n=13). Крім того, після експерименту частка студентів, які 

були упевнені, що загалом їх здоров'я є прекрасним зросла на 25% (n=24). 
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Схожі результати були нами отриманими і при опитуванні дівчат з 

вадами слуху. Результати представлено у таблиці (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Оцінка самопочуття дівчат з вадами слуху впродовж звичайного дня до і 

після експерименту, (n = 25) 

Ми вважаємо, що такі результати свідчать про позитивний вплив 

авторської програми фізичної рекреації на самопочуття студентів з вадами 

слуху. 

В процесі оцінки ефективності запропонованої програми фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти 

     Питання 
Кількість відповідей,% 

До експерименту Після експерименту  
увесь 
час 

більшість 
часу 

часто інколи зрідка ніколи увесь 
час 

більшість 
часу 

часто інколи зрідка ніколи

Почувалися 
сповненим 
життя 

- 40,0 28,0 24,0 8,0 4,0 48,0 36,0 4,0 8,0 - - 

Були дуже 
дратівливі - 8,0 20,0 52,0 20,0 - - - 32,0 44,0 16,0 - 
Почувалися 
таким 
пригніченим 

- - - 16,0 76,0 8,0 - - - 4,0 76,0 20,0 

Почувалися 
спокійним - 64,0 24,0 12,0 - - 8,0 60,0 32,0 - - - 
Почувалися 
сповненим 
(ною) енергії 

- - 60,0 28,0 12,0 - - 12,0 52,0 32,0 4,0 - 

Почувалися 
засмученим 
(ною) і 
виснаженим 
(ною) душевно 

- - 28,0 72,0 - - - 12,0 64,0 24,0  - 

Почувалися 
виснаженим 
(ною) фізично 

- - 12,0 84,0 4,0 - - - 8,0 72,0 16,0 - 

Були щасливим 
(вою) - 4,0 72,0 24,0 - - - - 16,0 76,0 8,0 - 
Почувалися 
втомленим 
(ною) 

- 4,0 80,0 16,0 - - - - 72,0 24,0 4,0 - 
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нами було вивчено структуру добової рухової активності даного контингенту 

на початку і по завершенню експерименту в залежності від статі (табл. 4.15, 

табл. 4.16). 

Було зафіксовано, що до експерименту ІФА базового рівня у юнаків був 

на рівні (10,04; 0,48 ум.од.) і складав 41,84 % добової РА, сидячого – (7,42; 0,93 

ум.од.) і становив 28,09 % добової РА, малого – (8,49; 0,82 ум.од.), який 

відповідав 23,59 % добової РА, а середнього – (3,73; 0,72 ум.од.), що 

відповідало 6,48 % добової РА. При цьому після експерименту зареєстровано 

зменшення добової РА базового рівня на 6,02 % , сидячого – на 6,98 %, а 

малого – на 7,06 %, що зумовило приріст ІФА середнього рівня на 52,01 %. 

Крім того, якщо на початку експерименту РА високого рівня у юнаків з вадами 

слуху не спостерігався, то після нього ІФА високого рівня склав 2,78 % 

(табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 

Співвідношення рівнів добової рухової активності юнаків з вадами слуху 

до і після експерименту, (n = 20) 

Рівень рухової 
активності 

Кількість відповідей 
До експерименту Після експерименту  

год. 
% 

год. 
% 

х  s х  s 
Базовий  
 

год 10,04 0,48 41,84 9,44 0,61 39,32 ІФА 10,04 0,48 9,44 0,61 
Сидячий 
 

год 6,74 0,85 28,09 6,27 0,87 27,01 ІФА 7,42 0,93 6,90 0,96 
Малий 
 

год 5,66 0,55 23,59 5,26 0,47 21,93 ІФА 8,49 0,82 7,89 0,71 
Середній 
 

год 1,55 0,30 
6,48 

2,36 0,32 
9,84 

ІФА 3,73 0,72 5,67 0,77 
Високий 
 

год - -  0,67 0,22 2,78 
ІФА - - 3,38 1,07 

ІФА за добу 29,61 0,45 Х 33,28 1,01 Х 
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У дівчат також простежувалася позитивна динаміка, що полягала у 

збільшенні їх РА (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Співвідношення рівнів добової рухової активності дівчат з вадами слуху до 

і після експерименту, (n = 25) 

Як показало дослідження, упродовж експерименту ІФА юнаків зріс на 

12,1 %, а дівчат – на 9,1 %. 

Порівняльний аналіз з використанням критерія Стьюдента для зв'язних 

вибіркових даних засвідчив, що після експерименту у юнаків статистично 

значуще ( крtt  86,29,13 , p<0,01) зрола величина ІФА, як і у дівчат 

( крtt  8,23,9 , p<0,01), що дає підстави стверджувати про зростання рівня РА 

студентів з вадами слуху під впливом авторської програми фізичної рекреації.  

Для оцінки програми фізичної рекреації нами було перевірено стан 

емоційного благополуччя юнаків до і після експерименту (табл. 4.17). 

 

 

 

Рівень рухової 
активності 

Кількість відповідей 
До експерименту Після експерименту  

год. 
% 

год. 
% 

х  s х  s 
Базовий  
 

год 10,03 0,66 41,78 9,50 0,51 39,58 ІФА 10,03 0,66 9,50 0,51 
Сидячий 
 

год 6,88 0,79 28,68 6,65 0,81 27,71 ІФА 7,57 0,87 7,32 0,89 
Малий 
 

год 5,51 0,37 22,97 5,12 0,30 21,32 ІФА 8,27 0,55 7,68 0,44 
Середній 
 

год 1,58 0,19 
6,57 

2,24 0,40 
9,33 

ІФА 3,78 0,47 5,38 0,95 
Високий 
 

год - -  0,49 0,29 2,06 
ІФА - - 2,49 1,42 

ІФА за добу 29,61 0,45 Х 33,28 1,01 Х 
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Таблиця 4.17 

Оцінка рівня емоційного благополуччя юнаків до і після 

експерименту за кількістю отриманих відповідей, (n = 400) 

Групи 

Аналіз складових емоційного 
благополуччя, кількість відповідей 

студентів Всього 
Згоден 

повністю 
Згоден 

частково 
Не згоден 
абсолютно 

До 
експерименту 256 104 40 400 

Після 
експерименту 292 80 28 400 

Всього 548 184 68 800 
 

Отримали, що критерій Пірсона 61,72 р  більший критичного значення 

  99,52;05,02 T , отже можна стверджувати, що студенти після експерименту 

мали статистично значуще вищий стан емоційного благополуччя порівняно із 

початком експерименту (p<0,05). 

Встановлено, що після експерименту у студенток стан емоційного 

благополуччя був статистично значуще (p<0,05) більшим, ніж до експерименту 

  99,52;05,018,7 22  T  (табл. 4.18). 

Таблиця 4.18 

Оцінка рівня емоційного благополуччя дівчат до і після 

експерименту за кількістю отриманих відповідей, (n = 500) 

Групи 

Аналіз складових емоційного 
благополуччя, кількість відповідей 

студентів Всього 
Згодна 

повністю 
Згодна 

частково 
Не згодна 
абсолютно 

До експерименту 254 187 59 500 
Після 
експерименту 296 157 47 500 

Всього 550 344 106 1000 
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Таким чином можна стверджувати, що запропонована авторська 

програма фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху мала 

позитивний вплив на емоційний стан учасників експерименту. 

Для встановлення ефективності запропонованої програми фізичної 

рекреації на рівень самооцінки юнаків і дівчат, ми використовували таблиці 

спряженості і надалі нами було розглянуто два рівні: достатній і недостатній. 

Було порівняно частки учасників експерименту з достатнім рівнем самооцінки 

до і після експерименту, за критерієм z з поправкою Йєітса [59].  

Так, розрахунки показали, що критерій z у юнаків склав 415,2z , а у 

дівчат – 134,3z , що більше, аніж критичне його значення в обох випадках. 

Отже, після експерименту не залежно від статі у студентів з вадами слуху 

статистично значуще (p<0,05) підвищилася самооцінка особистості, що 

свідчить про позитивний вплив запропонованої програми фізичної рекреації на 

самооцінку студентів (табл. 4.19). 

Таблиця 4.19 

Самооцінка особистості студентів до та після експерименту, n = 45 

Групи 
Рівень самооцінки, кількість студентів, % 

Юнаки (n = 20) Дівчата (n = 25) 
Достатній Недостатній Достатній Недостатній 

До експерименту 0,1 0,9 0,3 0,7 
Після 
експерименту 

0,5 0,5 0,8 0,2 

Таким чином можна стверджувати, що запропонована програми фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти 

мала позитивний вплив на емоційний стан учасників експерименту. 

 

Висновки до розділу 4 

Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури дозволили 

підкреслити актуальність і доцільність розробки та впровадження програми 

фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху, що зумовлено потребою 
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суспільства у залученні даної категорії осіб до рухової активності, підвищенні 

рівня їх здоров’я формування у них стійкої мотивації до систематичних занять 

фізичною рекреацією і сприяти їх соціалізації.  

Визначено та обґрунтовано чинники (соціально-педагогічні, особистісні і 

біологічні), які обумовили необхідність підвищення рівня залучення 

студентської молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності та стали базисом для розробки програми занять фізичною 

рекреацією для даного контингенту в умовах закладу вищої освіти. Розроблена 

програма спрямована на підвищення рівня рухової активності, відновлення 

психоемоційного стану після навчальних занять, залучення студентів до 

регулярної рухової активності їх соціалізації, формування позитивного 

ставлення до занять та організації змістовного дозвілля студентської молоді, 

яка базується на таких етапах реалізації: діагностичному, організаційному, 

методичному, корекційному єдність яких надає програмі цілісності і 

завершеності. Визначено організаційно- та соціально-педагогічні умови 

ефективної організації занять у процесі рекреаційної діяльності студентської 

молоді.  

Ефективність розробленої програми фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху підтверджено результатами прямого педагогічного 

експерименту. Відбулися зміни у ступені задоволеності студентів організацією 

оздоровчо-рекреаційною діяльністю у ЗВО, а саме збільшилася кількість 

студентів, які задоволені повністю на 12,85 %  та швидше задоволені на 0,9 % 

чим не задоволені, та знизився відсоток не задоволених на 11,97 %.  

Рівень фізичного здоров'я, як дівчат, так і юнаків значно покращився,  

відбувся перехід на вище середнього та високий рівень фізичного здоров’я. 

Можна помітити, що до експерименту у цілому учасники експерименту мали 

задовільне самопочуття, утім бували дратівливими, інколи почували себе 

засмученими та виснаженими, а також часто відчували втому, а після 
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впровадження програми фізичної рекреації їх самопочуття помітно 

покращилося, що підтверджено отриманими даними. 

Як показало дослідження, упродовж експерименту ІФА юнаків зріс на 

12,1 %, а дівчат – на 9,1 %. Порівняльний аналіз з використанням критерія 

Стьюдента для зв'язних вибіркових даних засвідчив, що після експерименту у 

юнаків статистично значуще ( крtt  86,29,13 , p<0,01) зросла величина ІФА, як 

і у дівчат ( крtt  8,23,9 , p<0,01), що дає підстави стверджувати про зростання 

рівня РА студентів з вадами слуху під впливом авторської програми фізичної 

рекреації.  

Результати дослідження свідчать, що у досліджуваного контингенту 

спостерігається тенденція до переорієнтації ціннісних орієнтацій, зокрема на 

блок індивідуалістичних цінностей, які є особистісно значущими. 

Прослідковується характерне прагнення до самоствердження і бажання бути 

такими, що визнані оточенням. Очевидна потреба в життєвому самовизначенні 

і соціальній активності. Після експерименту не залежно від статі у 

представників експерименту статистично значуще (p<0,05) підвищилася 

самооцінка особистості, що свідчить про позитивний вплив запропонованої 

програми фізичної рекреації на самооцінку студентів. 

Результати досліджень, отриманих у даному розділі відображені у 

авторських наукових публікаціях автора [195, 196, 197, 201, 208, 209]. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

Студентський вік є віком актуалізації специфічних соціальних потреб, 

серед яких найбільш яскраво виокремлюються афіліативні, що є невід'ємною 

складовою соціальної активності студента з обмеженими можливостями. 

Зокрема, це потреби у: визначенні свого місця в системі соціальних відносин, 

формуванні відчуття впевненості у собі, самоствердженні, співучасті, 

підтримці, схваленні та увазі інших. Багато авторів [5, 41, 34, 90, 128, 134, 140, 

139] вважають період ранньої дорослості сприятливим для досягнення 

особистісної зрілості, формування індивідуального життєвого стилю, розвитку 

здатностей долати перешкоди, які трапляються у житті за допомогою вольових 

зусиль, утвердження відчуття впевненості у собі, цілеспрямованості та 

організаторських здібностей.  

На думку багатьох авторів (С. Г. Адирхаєв [3], Г. М. Бойко [47]) для 

залучення молоді з вадами слуху до регулярної рухової активності, сприяння їх 

соціалізації, задоволення їх соціальних потреб найбілш доречними є заняття з 

використанням засобів фізичної рекреації. Оскільки, за твердженням 

О. В. Андрєєвої [10], фізичній рекреації притаманні такі загальні функції, як 

розвивальна, оздоровча, освітня, виховна, соціальна та специфічні функції. 

Розвивальна функція пов’язана з розширенням меж рухових можливостей 

людини завдяки удосконаленню потенціювання і актуалізації фізичних якостей, 

теоретичних знань, навичок і вмінь, забезпечує різносторонній вплив на процес 

оптимального фізичного стану людини. Реалізація цієї функції сприяє 

компенсації несприятливого впливу професійної діяльності, формування 

здорового способу життя, норм соціальної поведінки, удосконалення фізичних і 

психічних можливостей організму людини. Оздоровча функція пов’язана з 
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розвивальною та забезпечує процеси відновлення і розвитку потенціалу 

організму психіки людини. Освітня функція розкривається у можливостях 

фізичної рекреації – сприяти формуванню світосприйняття, поведінки людини, 

формує специфічні знання, уміння і навички. Виховна функція сприяє 

формуванню у людини правильного естетичного сприйняття довкілля, норм 

міжособистісного спілкування, емоцій, вольових якостей тощо. Соціальна 

функція фізичної рекреації, як і попередні, також проявляється у кількох 

ефектах. Заняття фізичною рекреацією сприяють створенню спільноти людей 

на основі загальних потреб, інтересів, мотивів, незалежно від соціального 

статусу, стану здоров’я; сприяють обміну соціальним досвідом між людьми, 

розвитку комунікативних якостей особистості (Г. В. Безверхня, 2009 [32]; Н. 

Визитей, 2009 [53]; Т. Ю. Круцевич [132]). 

До специфічних функцій фізичної рекреації автори (Е. Приступа [220] та 

ін., 2010) відносять функцію організації дозвілля, компенсаторно-релаксаційну 

(переключення з одного виду діяльності на інший, що сприяє зменшенню 

нервово-психічного напруження), гедоністичну (отримання задоволення від 

доступної рухової активності), креативну, видовищну, престижну функції. 

Авторами (Е. Приступа та ін., 2010 [219]), виділено такі функції, 

притаманні рекреації: регенераційна функція – відпочинок, реституція сил після 

роботи і виконання домашніх обов’язків, відновлення біопсихічного потенціалу 

людини; розважальна функція – приємна забава, розвага, різноманітні типи ігор 

та забав, проведення вільного часу в милому товаристві; функція сприяння 

адекватній едукації людини – поширення знань і уявлень про світ, різноманітні 

явища, знайомство з новими людьми і країнами; компенсаційна функція – 

компенсація, вирівнювання різноманітних недоліків – недоліку рухової 

активності, розваги і забави тощо; креаційна функція – творча реалізація особи 

в процесі рекреаційної активності (заняттях, формах), досягнення чого є 

неможливим у процесі трудової діяльності; катартична функція – функція, яка 

сприяє очищенню (katharsis (лат.) – очищення), своєрідній «втечі» від 
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щоденних обов’язків, суттєвому зниженню емоційної напруги; інтеграційна 

функція — можливість знайомства з новими людьми, створення груп за 

інтересами, інтеграція у родинному середовищі; адаптаційна функція – 

сприяння у пристосуванні до нових соціальних та біологічних умов 

життєдіяльності, а також до високоінтенсивних психічних та фізичних 

навантажень; стимуляційна функція – сприяння адекватному психофізичному 

розвитку організму людини; корекційна функція – профілактика і протидія 

відхиленням у фізичному розвитку людини; емансипаційна функція – 

звільнення від низки неписаних соціальних норм, заборон (етичних, моральних 

тощо); економічна функція – дбайливе ставлення до власного здоров’я та 

психофізичної досконалості суттєво зменшує видатки на можливе лікування і 

дозволяє досягнути кращих результатів у професійній роботі. Функція 

особистісного розвитку містить у собі декілька аспектів. Поперше, заняття 

рекреаційною діяльністю дають можливість проявлення самостійності й 

креативних здібностей особистості (А. В. Бирюкова, 2009 [42]; Закревская, 

2007; Фрэнкин, 2003). По-друге, ця функція передбачає засвоєння людиною 

культурних цінностей (наприклад, цінностей здорового способу життя) в 

процесі фізичної рекреаційної діяльності (Г.А. Аванесова, 2006 [1]; Н. Визитей, 

2005 [53]; В. М. Выдрин та А. Д. Джумаев, 1989 [56]). Заняття фізичною 

рекреацією впливають на емоційну сферу особистості. 

Таким чином, фізична рекреація являє собою певну систему, важливою 

ознакою якої є кінцевий результат — створення оптимального фізичного стану, 

який забезпечує нормальну життєдіяльність організму. Крім того, в процесі 

занять фізичною рекреацією можна досягти таких ефектів, як поліпшення 

тілобудови, набуття стрункості та гнучкості, зниження маси тіла, 

вдосконалення рухових здібностей, активізація фізичної працездатності тощо 

(Анашкина, 1996 ;В. К. Бальсевич, 1996 [29]; Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, А. 

Ю. Усачев, 2008 [109]). 
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Зазначене є безумно актуальним у залученні молоді з вадами слуху до 

регулярних занять руховою активністю. Проте, не зважаючи на значні наукові 

доробки авторів у царині адаптивного фізичного виховання, адаптивної 

фізичної рекреації представлені результати наукового пошуку фахівців 

демонструють лише фрагментарні дані, окремі методики у вигляді практичних 

рекомендацій, без узагальнення і систематизаціі ефекту від їх впровадження у 

процес адаптивного фізичного виховання студентів з вадами слуху, а головне, 

без чіткого формулювання теоретичних і методичних засад й принципів їх 

застосування, що стимулювало нас до пошуку та обгрунтування наукових 

підходів до побудови програм занять з використанням засобів фізичної 

рекреації для студентської молоді з вадами слуху. Оскільки застосування 

наявних підходів для здорової молоді є недоречним через низку причин, а саме, 

відмінності у мотивації, різниці у показниках фізичного та психоемоційного 

станів, протилежності мети та завдань, що вирішуються у процесі занять, 

різністю причин та чинників, що лімітують участь молоді у рекреаційних 

програмах, обмеженістю засобів, що використовуються тощо. 

Успішність соціальної інтеграції пов’язана з необхідністю врахування 

вагомих психологічних закономірностей розвитку студентської молоді з вадами 

слуху [26, 44]. Вони мають більші, ніж звичайно прийнято рахувати, 

інтелектуальні, психологічні і фізичні здібності [33]. Тому можливості даного 

контингенту щодо соціальної інтеграції треба визначити не лише на основі віку, 

але фізичного і психологічного розвитку, стану здоров’я, тобто індивідуальним 

розвитком, який є багатофакторним явищем. 

У цьому контексті особливу увагу має визначення психологічної 

підготовки студентської молоді з вадами слуху до суспільного життя, що 

складає важливу соціально-психологічну проблему. Її вирішення буде сприяти 

своєчасній професійній орієнтації, уникнення труднощів, пов’язаних з 

навчанням і забезпечить успішну їх соціальну інтеграцію [21, 32, 54]. Водночас 

оцінка психологічних особливостей дає можливість виявити ретардацію 
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загального розвитку, попередити юнацький організм від перенавантажень, 

виявити і ліквідувати труднощі в навчанні [7, 14, 25]. Вплив на інтелектуальну 

сферу особистості полягає у позитивній дії рекреаційної діяльності на 

активність протікання пізнавальних процесів взагалі і процесів мислення 

зокрема (Булич, Р. С. Пафенбаргер, Э. Ольсен, 2009 [213]). За даними 

Л. І. Лубишевої, 2005 [156]; О. Андрєєвої і М. Чернявського (2009) [263], 

заняття фізичною рекреацією сприяють формуванню таких рис характеру, як 

комунікабельність, цілеспрямованість, зібраність. Отже, ефект функціонування 

фізичної рекреації полягає в оптимізації фізичного,психічного і соціального 

стану людини. Такий підхід дозволяє здійснити пошук оптимальних засобів 

розширення здібностей студентської молоді з вадами слуху та їх ефективне 

використання в оздоровчо-рекреаційній діяльності, створення умов для 

формування у них мотивації до відвідування занять і бажання застосовувати 

свої знання і вміння у житті [18].  

Опираючись на дані власного дослідження та результати теоретичного 

аналізу встановлено, що труднощі, які виникають в плані соціальної інтеграції 

студентської молоді з вадами слуху обумовлені невідповідністю 

функціональних можливостей організму сучасним вимогам. У числі інших 

причин можна назвати недостатній рівень комунікабельності та емпатії [14, 18], 

рухливості нервових процесів, здатності до формування тимчасових нервових 

зв’язків. Зниження слухової функції, на думку багатьох авторів, значно 

погіршує якість життя молоді, порушуючи її становище в суспільстві, обмежує 

її життєздатність та пристосованість, а нерідко приводить до виключення із 

соціуму (Т. М. Ричок, 2018 [226]). 

Щоб мотивувати свою діяльність, особистість повинна визначити 

предмет своєї потреби, або уявити його у вигляді якогось суб’єктивного образу, 

мети, котрі необхідно задовольнити. Тому нами досліджувалася мотивація 

студентів. Результати анкетування засвідчили, що провідними мотивами до 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності дівчат з вадами слуху виступають 
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такі, як: спілкування і розширення можливостей знайти нових друзів – 88,57 %, 

поліпшення зовнішнього вигляду, фігури, постави – 82,85 %, збереження і 

зміцнення здоров’я – 74,28 %, підвищення функціонального стану організму – 

60 %. Результати анкетування юнаків з вадами слуху показали, що на перше 

місце вони виносять підтримання фізичної форми, удосконалення фізичних 

якостей, досягнення високого рівня фізичної підготовленості – 86,66 %, 

поліпшення зовнішнього вигляду (статури, рельєфності тіла, постави) – 80 %, 

розширення комунікації – 70 %, збереження і зміцнення здоров’я – 66,66 %. Усе 

це свідчить про гендерну єдність мотивів у студентської молоді з вадами слуху, 

які спонукають до занять оздоровчо-рекреаційною діяльністю. Отримані нами 

дані кореспондуються з результатами досліджень здорової студентської молоді 

(У. М. Катерини [114]; М. Ю. Ячнюка [259]; О. О. Садовським [231]; 

С. М. Футорним [262]).  

Нами отримані дані, що підтверджують наявні в спеціальній літературі 

публікації та дослідження з питань мотивації студентів до занять оздоровчо-

рекреаційною руховою активністю. Згідно результатів дослідження нами 

виділені чинники «негативної мотивації», серед яких основними виступають: 

брак вільного часу, відсутність матеріальних і фінансових умов для 

рекреаційної діяльності, що пов’язано з високою вартістю занять. 

Д. М. Анікєєв [20]  у дослідженнях на континенті студентської молоді виділяє 

це одним з провідних чинників, які лімітують участь студентів у рекреаційно-

оздоровчій активності. За даними [42, 66, 240], фактор стомлення під час 

навчання стоїть на першому місці при аналізі факторів низької рухової 

активності серед студентів та школярів. Фактором низької рекреаційної 

активності є також незручне місце розташування спортивної бази: відсутність 

поблизу від будинку або роботи спортивних споруд для оздоровчих занять, що 

перешкоджає здійсненню рекреаційної діяльності. 

Стан здоров’я, що не дозволяє займатися фізичною активністю, також є 

чинником, що перешкоджає залученню до активної оздоровчо-рекреаційної 
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діяльності. Низький рівень організації рекреаційної роботи в освітніх закладах 

як одну із провідних причин низької фізичної активності школярів відзначають 

64,04% старшокласників, що прийняли участь в дослідженях, проведених 

О. В. Андрєєвою та Н. В. Ковальовою [9]. Крім цього, респонденти виділяють 

такий фактор як відсутність умов для занять бажаним видом рухової 

активності. 

В ході дослідження встановлено, що розподіл дівчат за рівнями здоров'я 

має наступне співвідношення: 68,6 % – низький, 20 % – нижче середнього, 

11,4 % – середній рівні фізичного здоров’я. Стан здоров’я юнаків, згідно 

результатів проведених досліджень, є дещо кращим ніж у дівчат. Згідно 

розподілу юнаків за рінями здоров’я: 36,7 % з них мали – низький, 30 % – 

нижче середнього та 33,3 % – середній рівні фізичного здоров’я. Аналізуючи 

отримані в ході дослідження результати слідує зазначити, що у дівчат та юнаків 

з вадами слуху зберігається загальна тенденція превалювання середнього, 

нижче середнього та низького показників рівня здоров’я студентської молоді з 

вадами слуху. Серед досліджуваного контингенту взагалі немає осіб, які мали 

вище за середній та високий рівні фізичного здоров’я. За дослідженнями 

провідних фахівців безпечним рівнем фізичного здоров’я вважається рівень 

вище середнього і високий рівні. У зв’язку з чим збільшується ймовірність 

формування ендогенних факторів ризику виникнення початкових форм 

хронічного патологічного процесу в організмі. Отримані результати 

дослідження підтвердили наявні розробки про високу захворюваність та низькі 

показники фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості, 

функціонального стану провідних фізіологічних систем організму студентської 

молоді з вадами слуху. Загалом така ситуація характерна і для молоді без 

порушень слуху, що засвідчують дослідження науковців (Ю. В. Юрчишина, 

2012 [270]; Т. А. Базилюк, 2013 [26]; І. О. Денисенко, 2014 [73]; 

С. М. Футорного, 2015 [252]; Н. В. Петренко, 2015 [216]). Дослідження деяких 

авторів (Ю. П. Ядвіга 2011 [272], Г. В. Коробейнікова, 2002 [129]; 
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Т. В. Ивчатова, 2015 [107]; С. В. Гозак, 2014 [60]) показують, що понад 70 % 

здорових студентів також мають низький і нижче середнього рівні фізичного 

здоров’я. В той же час, ми притримуємося думки авторів (Т. М. Ричок [226]), 

що сьогодні у світлі кардинальних змін та реформуванні підходів системи 

спеціальної освіти більш правильним, толерантним виглядає саме підхід у 

порівнянні даних молоді з встановленими або набутими вадами відповідно до 

норм, визначених ВООЗ, а не співвідношення зі значеннями здорових 

однолітків. 

Отримані нами дані соціологічного дослідження з питань пріоритетних 

видів рухової активності частково підтверджують результати дослідження 

Н. Л. Корж [128], якою в ході анкетування студентів визначено види оздоровчо-

рекреаційної діяльності, якими б вони хотіли займатисяу вільний час. Значний 

інтерес у студентів викликали такі види фізичної активності: танцювальні та 

гімнастичні заняття, командні види спорту, плавання та настільний теніс. Так 

серед пріоритетних видів рухової активності, які викликають найбільший 

інтерес у дівчат з вадами слуху – танцювальні заняття – 80 %, настільний теніс 

– 68,57 %, плавання – 60 % та  оздоровчі види гімнастики – 54,28 %. Юнаки з 

вадами слуху віддають перевагу футболу – 83,33 %, волейболу – 70 %, 

настільному тенісу – 66,66 %, плаванню – 43,33 %, туризму – 60 % та силовому 

тренуванню – 53,33 %. Багато авторів висловлюють думку, що достатньо 

перспективним напрямком у підвищенні фізичного стану та зміцненні стану 

здоров’я може бути впровадження в рекреаційну діяльність доступних і 

простих засобів рухової активності, наприклад рекреаційних ігор. На 

привабливості даного виду рухової активості для даного контигенту 

наголошоють також фахівці з адаптивного фізичного виховання. Так, 

дослідниками наголошується, що пріоритетними видами рухової активності 

молоді з вадами слуху є бадмінтон, баскетбол, боротьба вільна і грекоримська, 

боулінг, волейбол, гольф, дзюдо, бочче, теніс, футбол, хокей, хокей з м’ячем, 

шашки, шахи [2]. На позитивному ефекті використання спортивних та 
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рекреаційних ігор наголошується також і у роботах інших авторів. Зокрема, 

(О. В. Колишкін, 2003 [126] та інші) рекомендують у роботі з молоддю з 

інвалідністю використовувати ігри. Спортивні та рухливі ігри допомагають 

юнакам з вадами розвитку засвоїти життєво необхідні рухові навички та 

вміння, розвивають вольові якості, дають можливість спілкування. Це сприяє 

підвищенню загального життєвого тонусу профілактиці ускладнень, пов’язаних 

із тривалою гіподинамією, формуванню рухових компенсацій та допомагає їх 

адаптації до побутових та соціальних умов. Для молоді з інвалідністю ігровий 

метод уявляється найбільш доцільним. Покрашення нормальних контактів, 

юнаків з вадами слуху, незрілість емоційної та вольової сфери, недостатня 

самостійність, невміння долати труднощі та орієнтуватися у життєвих 

ситуаціях, потреба у визнанні та самоствердженні – виразні ознаки соціально-

психічної дезадаптації. На думку, дослідників (Е. В.  Новичихина, 2005 [191]) 

гра активізує емоційно-образне мислення, увагу, пам’ять, знімає розумову 

втому, підвищує самовіддачу, створює творчу атмосферу, сприяє подоланню 

замкненості, сором’язливості. Гра дозволяє моделювати рольові стосунки, 

вступати у взаємодію з партнерами, що необхідно для формування навичок 

спілкування серед молоді з інвалідністю [31]. Зокрема, для корекції рухових 

порушень слабочуючих дітей старшого шкільного віку автори вважають 

доцільним використання гри у настільний теніс. Настільний теніс, як спортивна 

гра, не потребує складної організації та матеріально-технічного обладнання. 

Кожен гравець отримує навантаження залежно від своєї фізичної підготовки, 

тому його можна рекомендувати для включення у систему спортивної 

орієнтації слабочуючих студентів. Це пояснюється не тільки доступністю гри у 

настільний теніс, але й благотворним впливом на розвиток життєво важливих 

якостей, і, насамперед, основних властивостей уваги (інтенсивність, стійкість, 

перенесення), що має велике значення в юнацькому віці [30].   

Нами підвтерджено дані низки авторів щодо пріоритетних видів рухової 

активності. Причому відзначається, що більшість видів рухової активності, які 
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обирають студенти з вадами слуху практично є ідентичними тим, які 

превалюють у молоді без вад слуху. Так, дослідниками (Д. М. Анікєєв [20], 

М. Ю. Ячнюк [259], О. О. Садовський [232], У. М. Катерина [114], 

І. Л. Кенсицька [121]) наголошується, що оздоровчо-рекреаційна рухова 

активність є бажаною для більшості студентської молоді. В той же час 

відзначається, що для більшості студентської молоді як з вадами слуху, так і без 

дозвілля проходить пасивно, іноді деструктивно. Нами підтверджено дані 

дослідників, якими встановлено недостатній рівень організації дозвілля 

студентської молоді, відсутність навичок раціоналізації вільного часу та 

проведення його з користю для здоров’я. Так, нами підтверджено результати 

досліджень (Є. Н. Приступа,  2007 [219]; М. В. Дутчак [82]; Ю. В. Юрчишин, 

2012 [270]; О. О. Садовського [231, 232]) про організацію дозвілля студенстької 

молоді, які, незважаючи на достатні параметри вільного часу для задоволення 

своїх рекреаційних потреб, мають невисокий рівень рекреаційної активності. 

Важливим індивідуальним критерієм здоров’я студентської молоді є 

рівень рухової підготовленості, що визначає розвиток силових здібностей, а 

також характеризує адаптаційні і функціональні можливості різних систем 

організму. Студентська молодь з вадами слуху не усвідомлює повною мірою 

значущості від систематичної рухової активності.  

Досліджуючи рухову активність даного контингенту встановлено, що 

добовий індекс фізичної активності досліджуваного контингенту становив у 

юнаків в середньому 29,52 бала та 29,69 бала у дівчат, що не відповідає 

встановленим нормам рухової активності. Прослідковується переважання серед 

інших сидячого виду активності. У ході наших досліджень підтверджено дані 

про низький рівень рухової активності студентської молоді (В.О. Кашуби, 2012 

[119]; Д.М. Анікєєва, 2012 [20]). Аналогічні результати отримано в ході 

дослідження стурктури та рівня рухової активності студентів спеціальних 

медичних груп (Ж. Малахова [162]).   

У результаті аналізу наукової літератури за напрямом дослідження 
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встановлено недостатню кількість публікацій, присвячених вивченню 

психологічних факторів рекреаційної активності й відношення до фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху. Однак слід зазначити роботу 

А. Є. Клеменка, який вважає, що інтерес до занять фізичною рекреацією 

як риса особистості характеризується прагненням активно долучитися до 

рекреаційної діяльності, проявом ініціативи й самостійності. Наявність же у 

людини протилежних якостей, таких як лінь, слабка воля, пасивність 

створюють передумови для низької рухової активності. 

В результаті нашого дослідження встановлено, що студенти з 

порушенням слуху піддаються впливам оточуючих друзів, товаришів, 

одногрупників, засобам масової інформації, тоді як порадам викладачів, 

тренерів і батьків не надто довіряють у даному питанні. Дістали подальшого 

розвитку дані про фактори, які впливають на участь студентської молоді з 

вадами слуху у рекреаційних заняттях (Т. Ю. Круцевич та Г. В. Безверхня, 2010 

[134]; О. В. Андрєєва, 2014 [16]). 

Подальшого розвитку набули результати дослідження, отримані 

О. Ю. Марченко [169] відносно ціннісних орієнтацій сучасної студентської 

молоді, а також О. О. Садовським [232] встановлено, що юнаки серед 

провідних термінальних цінностей визначають високі запити; незалежність; 

освіченість. Дівчата – високі запити; сміливість у відстоюванні своєї думки; 

освіченість. В ієрархії інструментальних цінностей юнаки на перші за 

значимістю місця ставлять: відповідальність, освіченість, чесність, акуратність, 

вихованість, самоконтроль, незалежність, тверду волю, життєрадісність. А 

дівчата: освіченість, життєрадісність, відповідальність, вихованість, чесність, 

незалежність, широту поглядів, акуратність, раціоналізм. Подібні результати 

отримані І. Л. Кенсицькою [119] у дослідженнях ціннісних орієнтацій 

студентської молоді. У результаті проведених нами досліджень доповнено, що 

ціннісні орієнтації з контингентом студентів з вадами слуху суттєво 

відрізняються від пріоритетів здорової молоді. Так, визначено, що 
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найважливішою термінальною цінністю для них  є фізичне і психічне здоров’я, 

а також матеріально забезпечене життя та любов. У дівчат з вадами слуху 

переважають суб’єктивно-особистісні цінності (вихованість, освіченість, 

чесність, акуратність тощо), натомість для юнаків більше значення мають 

утилітарно-прагматичні цінності – здоров’я, хороші вірні друзі, близькі 

емоційні стосунки з рідними та щасливе сімейне життя. Вивчення рейтингу 

інструментальних цінностей підтверджує відсутність в основної маси студентів 

з вадами слуху ціннісних пріоритетів, які сприяють виявленню активної 

життєвої позиції, спрямованої на досягнення конкретної мети. Оздоровчо-

рекреаційна діяльність, як психологічний механізм може сприяти формуванню 

активної життєвої позиції, умінь та навичок задоволення базових потреб, 

змістовного наповнення вільного часу з орієнтацією на здоровий спосіб життя, 

реалізацію життєвого потенціалу та підвищення якості життя. 

Підтверджено та розширено наявні розробки І. О. Денисенко [73], 

С. А. Король [130], М. Ю. Ячнюка [260], О. О. Садовського [232] щодо 

ефективності використання засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

у підвищенні рівня залучення студентської молоді до занять фізичними 

вправами, формування стійкої мотивації до оздоровчих занять. 

У процесі дослідження на констатувальному етапі нами досліджувалася 

самооцінка особистості студентів з вадами слуху. Встановлено, що значна 

частина студентів з вадами слуху має занижену самооцінку, оскільки їх 

уявлення про ідеальну особистість не відповідає їх самоспрйяняттю. Подібні 

дані отримано також іншими авторами, у дослідженнях яких брали участь учні 

та студенти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату та інших нозологій, 

що вкиликає необхідність урахування цих положень при розробці програми 

занять. 

Розбір наукової літератури та практичного досвіду засвідчує недостатню 

кількість науково обгрунтованих даних щодо побудови програм з фізичної 

рекреації для студентської молоді з вадами слуху. Відсутні аргументованих 
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рекомендації з альтернативного змісту оздоровчо-рекреаційної діяльності, 

недостатньо розробленою є технологія впровадження рекреаційних занять в 

процес фізичного виховання з урахуванням їх соціально-педагогічних 

особливостей; протирічні дані, що характеризують оздоровчий ефект та 

адекватність засобів адаптивної фізчної рекреації, які пропонуються до 

застосування; не обґрунтовані пропозиції зі збільшення обсягу та якості рухової 

активності. Підтвердження цих протирічь ми знаходимо також у роботах 

(Т. М. Ричок та О. В. Маслова [226], С. П. Демчук [72], М. В. Чернявський [263] 

та інших).  

Проведений аналіз спеціальної науково-методичної літератури, світового 

досвіду та узагальнення результатів з досліджуваної проблематики, дані 

констатувального експерименту та результати експертної оцінки було 

покладено у основу розробки програми з фізичної рекреації для студентської 

молоді з вадами слуху для ефективнішого вирішення завдань залучення 

студентів до регулярних рекреаційно-оздоровчих занять, підвищення обсягу їх 

рухової активності, покращення показників фізичного та психоемоційного 

стану, соціальної інтеграції. 

Так, нами розширено наявні напрацювання авторів (О. В. Колишкін, 2003 

[126]), що слабочуючі юнаки достовірно відстають від своїх здорових 

однолітків за показниками, які характеризують рівень розвитку силових і 

швидкісно-силових якостей, спритності та витривалості. Також ураховувалася 

зацікавленість слабочуючих підлітків видами фізкультурно-спортивної 

діяльності, які були їм запропоновані. 

При розробці програми занять з використанням засобів фізичної рекреації 

ми дотримувалися низки принципів та підходів, які започатковані в роботах 

дослідників. При розробці програми враховували також основні онтогенетичні 

закономірностей розвитку організму, дані про характер адаптації організму до 

факторів зовнішнього середовища, зокрема, до фізичних навантажень, про 

особливості обліку цих відомостей в процесі практичного впровадження різних 
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корекційних і відновлювальних програм [70, 109, 145, 179]. 

Нами розширено отримані дані відносно використання заосбів рухової 

активності для покращення показників фізичного та психоемоційного стану 

Слушною для нашого дослідження є думка академіка І. Беха (2003), який 

вважає, що освітній процес повинен будуватися не тільки на науковому 

осмисленні дійсності, а й на духовних, моральних і культурних цінностях 

українського народу й усього людства [59]. Лише за цієї умови можливе 

досягнення провідної мети сучасного освітнього процесу: формування 

громадянина, патріота; інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої 

особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя. 

Встановлено, що більшість студентів негативно відносяться до 

традиційних форм організації позанавчальної діяльність через низку умов, а 

саме організація позанавчальної діяльності у ЗВО здійснюється безсистемно, 

непослідовно, відмічається використання заходів, що є неефективними саме у 

залученні студентів до означеної роботи у сфері фізичної рекреації.  

Більшість студентів скаржаться на відсутність інноваційних форм 

організації позанавчальних занять, що значно знижує ефективність 

запропонованих засобів їх залучення до оздоровчо-рекреаційних занять. Разом з 

цим використання прірітетних методів навчання надає можливість полегшити 

процес засвоєння знань студентами, аналізувати навчальну інформацію, творчо 

підходити до засвоєння навчального матеріалу. Даний підхід в проведенні 

теоретичних занять було запропоновано у наукових дослідженнях Н. Л. Корж 

[128] Н. В. Москаленко [172], С. М. Футорного [252], О. О. Садовського [232, 

233] та інших науковців. 

Зіставлено наукові дані, які отримала автор, із наявними в наукових і 

методичних джерелах. У ході дослідження було отримано та висвітлено три 

групи даних: ті, що підтверджують, ті, що доповнюють наявні розробки, та 

абсолютно нові результати з представленої проблеми дослідження: 

– доопрацьовано, розширено та поглиблено напрацювання щодо 
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фізичного та психоемоційного стану, підтверджено значне зниження рівня 

рухової активності осіб з вадами слуху у порівнянні з практично здоровими 

однолітками (Н. Г. Байкіна, 2003 [28]; І. П. Випасняк, 2007 [55]; І. М. Ляхова, 

2006 [157]; С. П. Савлюк, 2017 [230], Т. М. Ричок 2018 [226]; Л. Д. Хода, 2007 

[256]; Л. В. Шапкова, 2009 [264] та ін.), як наслідок – зниження рівня їх 

емоційного благополуччя, низький рівень самооцінки та підвищення рівня 

тривожності, особистісної дисгармонії, що, зрештою, не сприяє їх 

самоактуалізації, соціалізації та інтеграції у суспільство; 

– доповнено дані (О. В. Андрєєва, 2014–2017 [9, 13, 16]; В. В. Білецька, 

2016 [40]; У. М. Катерина, 2016 [114]; І. Л. Кенсицька, 2018 [121]; 

О. О. Садовський, 2017 [232]) про кількісні та якісні характеристики 

використання вільного часу студентською молоддю, параметри рухової 

активності, особливості мотивації, ціннісні орієнтації; 

Нами підтверджено та розширено наявні розробки (І. О. Денисенко, 2014 

[73]; У. М. Катерина, 2016 [114]; С. А. Король, 2016[130]; О. О. Садовський, 

2015–2016 [232, 233]; М. Ю. Ячнюк, 2012–2016, [259]) щодо ефективності 

використання засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності у підвищенні 

рівня залучення студентської молоді до систематичних занять фізичною 

рекреацією та формування стійкої мотивації до даної діяльності. 

Отримали подальший розвиток розробки авторів (С. Г. Адирхаєв, 2013–

2016 [3]; Г. М. Бойко, 2005–2012 [47]; І. О. Когут, 2014–2015 [124] та ін.) про 

соціальну інтеграцію осіб з інвалідністю в суспільство за рахунок спеціально 

організованої рухової діяльності. 

До абсолютно нових даних, отриманих автором у процесі проведення 

дослідження, узагальнення та інтерпретації цих результатів, належить 

теоретичне обґрунтування та розробка програми фізичної рекреації 

студентської молоді з вадами слуху в умовах ЗВО, визначення передумови 

розробки авторської програми; обґрунтування підходів до оздоровчо-

рекреаційної діяльності студентської молоді з вадами слуху, що забезпечує 
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соціальну інтеграцію даного контингенту. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Практичні рекомендації призначені для викладачів фізичного виховання, 

фахівців фізичної рекреації, аніматорів, які впроваджують оздоровчо-

рекреаційну діяльність в практику роботи закладів вищої освіти для 

студентської молоді з вадами слуху.  

Працюючи  з даним контингентом,  зважайте на те, що вони часто 

зчитують інформацію з губ, а тому: 

 переконайтеся, що Ваше обличчя достатньо освітлене і на нього не падає 

тінь; 

 говоріть чітко, не дуже швидко та зберігайте ритм і хід думок; 

 намагайтеся висловлюватися короткими, змістовними фразами; 

 підкріплюйте сказане відповідним виразом обличчя (пантоміміка); 

 коли можливо, показуйте на пальцях числівники; 

 пам’ятайте, що окремі комбінації для студентської молоді з вадами слуху 

важко розпізнати, оскільки артикуляція деяких слів може бути однаковою; 

 пояснюючи завдання, не ходіть, а стійте обличчям до студентів – вони 

повинні добре Вас бачити. 

 використовуйте роздатковий матеріал; 

 під час проведення занять застосовуйте наочний матеріал: таблиці, схеми, 

графіки; 

 застосовуйте альтернативні навчальні матеріали: відеофільми з субтитрами, 

мультимедійні засоби, тощо); 

 заохочуйте (підтримуйте) студентів з вадами слуху до використання 

диктофонів та застосування засобів підсилення звуку. 

Контролюйте процес сприйняття інформації щодо організаційних форм, 

а саме: 

 перевіряйте, чи правильно Вас зрозуміли, перш ніж продовжувати говорити 

далі; 



223 

 

 якщо студент, який має вади слуху, попросив повторити сказане, 

перефразуйте та спростіть речення, але при цьому намагайтеся зберегти 

основний зміст; 

 по можливості уникайте розмовних виразів та речень, що можуть викликати 

непорозуміння, оскільки особи з вадами слуху сприймають інформацію 

майже буквально; 

 враховуйте, що студентам з вадами слуху може знадобитися більше часу для 

виконання рухового завдання; 

 при необхідності замініть усні форми контролю на письмові, особливо в разі 

відсутності сурдоперекладача; 

 слідкуйте, щоб при обговореннях висловлювалися всі студенти, аби група 

вислухала думку кожного та засвоїла почуту інформацію; 

 всіляко сприяйте розвиткові комунікативних здібностей студента, залучайте 

його до  групової роботи шляхом застосування інтерактивних методів 

навчання; 

 зайва поблажливість у вимогах до студента з вадами слуху може принизити 

їх гідність. 

Особливості комунікаційного спілкування зі студентами з вадами слуху 

під час організації занять фізичної рекреації 

Дотримуючись наступних рекомендацій, демонструємо свою обізнаність 

щодо специфіки спілкування із студентською молодю з вадами слуху під час 

занять фізичної рекреації, що допомагало суттєво зменшити комунікаційні 

бар’єри:  

 враховували, що люди з вадами слуху більш чутливі до дотиків і змахів 

рукою, тому аби привернути увагу нечуючої особи, торкалися до неї, 

привертали увагу махами рукою або постукуванням (щоб створити 

вібрацію); 

 зачекайте, поки вона подивиться на Вас, а потім починайте говорити; 

 звертайтеся до самої особи, а не до її помічника-перекладача; 
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 розмовляючи з особою з вадами слуху, стійте до неї лицем, щоб вона могла 

бачити Вашу артикуляцію та вираз обличчя; 

 слідкуйте, щоб за Вашою спиною не було джерела світла, яке призводить до 

появи на ньому тіні, що заважатиме співрозмовнику читати з губ; 

 не відвертайтеся від людини, з якою ведете бесіду; 

 не прикривайте рукою обличчя або рот; 

 на знак згоди, краще кивайте головою, ніж щось казати; 

 використовуйте жести та мову тіла, коли це доречно; 

 говоріть чітко та трішечки повільніше, ніж звичайно; 

 не кричіть та не вимовляйте слова занадто старанно – це деформує рух губ і 

заважає зчитуванню інформації; 

 якщо Ви бачите, що людина, яка має вади слуху, Вас не зрозуміла, не 

змінюйте гучність Вашого голосу. Крик іноді ще більше засмучує людину, і 

вона не може зрозуміти, про що ви говорите; 

 не зупиняйте за руку глухого, коли він спілкується дактильно-жестовою 

мовою – це дуже неввічливо і вважається агресивною дією;  

 щоб привернути увагу дного контингенту, можна, наприклад, двічі 

ввімкнути та вимкнути світло (ліхтарик/ лампочку); 

 якщо Вам потрібно відволіктись під час спілкування з людиною з вадою 

слуху (телефонний дзвінок чи терміновий виклик),  доторкніться до руки 

співрозмовника та знаками попросіть зачекати.  Якщо Ви без пояснень 

відвертаєтесь від співрозмовника на чийсь голос, це може бути сприйнято як 

образа; 

 будьте терплячі, не прискорюйте події, дайте співрозмовнику час, щоб 

обдумати інформацію; 

 не повторюйте одне і те ж декілька разів, змінюйте формулювання, щоб дати 

співрозмовнику якомога більше можливостей зрозуміти почуте; 

 якщо під час спілкування Ви зайшли у глухий кут, напишіть те, що Ви 

хотіли сказати; тримайте поруч блокнот для нотаток; 



225 

 

 попросіть людину, що має вади слуху, повторити Вашу інформацію, щоб 

упевнитися, що вона все зрозуміла; 

 показуючи нечуючій людині шлях, вказуйте напрями руху жестами або 

проведіть його, попросивши співрозмовника слідувати за Вами. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 
 1. В результаті аналізу значного масиву наукових знань встановлено, що 

на сучасному етапі у сфері вищої освіти важливе місце серед актуальних 

соціально-педагогічних проблем посідає соціалізація студентів з інвалідністю, 

оскільки саме ЗВО, маючи власне специфічне інституціональне середовище, 

впливає на перебіг процесу соціалізації, створюючи свої унікальні умови. 

Доведено, що однією з умов, що забезпечить академічну, соціальну та 

особистісну успішність студентської молоді з вадами слуху, є значний і 

повністю не реалізований потенціал оздоровчо-рекреаційної діяльності як 

органічної складової освітнього процесу. Він зумовлений: компенсуванням 

недостатнього рівня рухової активності студентів, покращенням їх здоров’я, 

формуванням мотиваційно-ціннісного ставлення, психологічного 

розвантаження, організацією змістовного дозвілля, розширенням можливостей 

щодо самовизначення, самовдосконалення та реалізацією рівних прав і 

можливостей. Однак, незважаючи на важливість та актуальність вирішення 

даної проблеми, науковці констатують серйозні проблеми в її науковій розробці 

та практичній реалізації, що дозволило підкреслити актуальність і доцільність 

наукового дослідження. 

 2.  За даними дослідження виявлено, що переважна більшість студентів 

(43,08 %) лише частково задоволені організацією оздоровчо-рекреаційної 

діяльності у ЗВО, майже чверть студентів (23,07 %) така діяльність не 

влаштовує взагалі та 33,85 % – задовольняє, що обумовлює необхідність 

реорганізації змістовного активного дозвілля студентської молоді з вадами 

слуху. Основними мотивами, які спонукають до активного відпочинку 

досліджуваний контингент, можна назвати – оздоровчі (нормалізація маси тіла; 

корекція фігури, постави, статури; підвищення рівня м’язової маси; вагома 

причина – це зниження стресу і депресії; підвищення розумової та фізичної 
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працездатності); комунікативно-виховні (розширення кола спілкування, 

встановлення нових соціальних контактів, емоційна самоорганізація). 

Респонденти надають перевагу танцювальним та гімнастичним заняттям, 

спортивним та рекреаційним іграм, туризму.  

3. В результаті аналізу термінальних цінностей (цінностей-цілей) 

встановлено, що для студенток з вадами слуху пріоритетними є: здоров’я – 

фізичне і психічне (1-ше місце); матеріально забезпечене життя – відсутність 

матеріальних труднощів (2-ге місце); суспільне покликання (повага оточуючих, 

колективу, товаришів по роботі) (3-тє місце). Такі термінальні цінності, як 

краса природи і мистецтва, щастя, добробут, розвиток і вдосконалення інших 

людей посіли останні позиції. Юнаки з вадами слуху продемонстрували дещо 

схожі результати дослідження: домінували такі термінальні цінності, як 

здоров’я (1-ше місце), 2-ге місце посіла любов (духовна і фізична близькість з 

коханою людиною); 3-тє місце – щасливе сімейне життя, а найменш важливими 

виявились – краса природи і мистецтва та щастя інших. Вивчення рейтингу 

інструментальних цінностей підтверджує відсутність в основної маси студентів 

з вадами слуху ціннісних пріоритетів, які сприяють виявленню активної 

життєвої позиції, спрямованої на досягнення конкретної цілі. 

 4. Встановлено низький рівень рухової активності у переважної більшості 

студентської молоді з вадами слуху. Добовий індекс фізичної активності 

досліджуваного контингенту становив у юнаків в середньому 29,52 бала та  

29,69 бала у дівчат, що не відповідає встановленим нормам рухової активності. 

Завищена суб’єктивна оцінка студентами власного здоров’я не збігається з 

отриманими об’єктивними даними. За більшістю показників здоров’я студенти 

мають відхилення від норми. У дівчат та юнаків зберігалася загальна тенденція 

превалювання середнього, нижче середнього та низького показників рівня 

здоров’я і взагалі не було осіб, які мали вище за середній та високий рівні 

фізичного здоров’я, які вважаються безпечними.  

5. В результаті аналізу емоційного благополуччя можна стверджувати: 
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зв’язок між рівнем емоційного благополуччя і статтю слід вважати суттєвим, 

тобто статистично значущим (p < 0,05). Встановлено, що юнаки мали більш 

високий рівень емоційного благополуччя порівняно із дівчатами. Значна частка 

студентів з вадами слуху має занижену самооцінку. Доведено, що між 

самооцінкою студента і його уявленням про ідеальну особистість відсутня 

статистична значущість (p > 0,05). 

6. Визначено та обґрунтовано чинники (соціально-педагогічні, 

особистісні і біологічні), які обумовили необхідність підвищення рівня 

залучення студентської молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності та стали базисом для розробки програми занять фізичною 

рекреацією для даного контингенту в умовах ЗВО. Розроблено та обґрунтовано 

структуру і зміст програми фізичної рекреації студентської молоді з вадами 

слуху та визначено й опрацьовано організаційні та соціально-педагогічні умови 

її реалізації засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Метою 

авторської програми фізичної рекреації є підвищення рівня соціальної 

інтеграції студентської молоді з вадами слуху за рахунок раціональної 

організації оздоровчо-рекреаційної діяльності в умовах ЗВО, підвищення рівня 

рухової активності, покращення фізичного та психоемоційного станів. Для 

ефективної реалізації програми фізичної рекреації було доцільним врахування 

таких педагогічних умов: дотримання основних принципів адаптивного 

фізичного виховання, дозвіллєвої та оздоровчо-рекреаційної діяльності. 

Спеціально розроблена програма фізичної рекреації студентської молоді з 

вадами слуху в умовах ЗВО включала такі етапи реалізації: діагностичний, 

організаційний, методичний, корекційний, що характеризуються чіткими 

цільовими настановами, предметним змістом, єдність яких надає програмі 

цілісності і завершеності.  

7.  Впровадження розробленої програми фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху в умовах ЗВО дозволило досягти таких результатів: 

відбулися зміни в ступені задоволеності студентів організацією оздоровчо-
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рекреаційної діяльності у ЗВО. Так, встановлено, що збільшилася кількість 

студентів на 12,85 %, які задоволені повністю, та знизився відсоток 

незадоволених на 11,97 % даною діяльністю. Залучення студентів до 

оздоровчо-рекреаційних занять у процесі активного дозвілля сприяло 

покращенню (р < 0,05) показників фізичного, психоемоційного станів, їх 

соціалізації, що підтверджується результатами оцінки рівня фізичного здоров’я, 

рівнем рухової активності, змінами у мотиваційній сфері, покращенням 

емоційного благополуччя, позитивними змінами самооцінки та розподілом 

ціннісних орієнтацій у досліджуваних студентів.  

8.  Зазначенням позитивної динаміки стало підвищення стану фізичного 

здоров’я студентів. Після експерименту у юнаків відбулися позитивні зміни 

показників фізичного стану: збільшилася частка з вищим за середній та з 

середнім РФЗ за рахунок зменшення часток студентів, які характеризувалися 

низьким та нижчим за середній РФЗ. Аналогічні зміни після експерименту 

відбулися у дівчат. За результатами анкетування «Коротка форма оцінювання 

здоров’я–36» можна помітити, що до експерименту у цілому студенти мали 

задовільне самопочуття, утім бували дратівливими, інколи почували себе 

засмученими та виснаженими, а також часто відчували втому, а після 

впровадження програми фізичної рекреації їх самопочуття помітно 

покращилося, що підтверджено отриманими даними. 

9. Аналіз структури рухової активності також мав позитивну тенденцію. 

Як показало дослідження, упродовж експерименту ІФА юнаків зріс на 12,1 %, а 

дівчат – на 9,1 %. Порівняльний аналіз з використанням критерію Стьюдента 

для зв’язних вибіркових даних засвідчив, що після експерименту у юнаків 

статистично значуще ( крtt  86,29,13 , p < 0,01) зросла величина ІФА, як і у 

дівчат ( крtt  8,23,9 , p < 0,01), що дає підстави стверджувати про зростання 

рівня РА студентів з вадами слуху під впливом авторської програми фізичної 

рекреації.  
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10. Для оцінки програми фізичної рекреації нами було перевірено стан 

емоційного благополуччя студентської молоді з вадами слуху до і після 

експерименту. Аналіз отриманих результатів свідчить, що після експерименту 

юнаки мали статистично значуще (p < 0,05) вищий стан емоційного 

благополуччя. Аналогічні результати встановлено і для дівчат – стан 

емоційного благополуччя був статистично значуще (p < 0,05) більшим, ніж до 

експерименту. Аналіз даних самооцінки життєвої діяльності досліджуваного 

контингенту переконливо доводить ефективність запропонованої програми 

фізичної рекреації, оскільки початкові результати анкетування висловлювали 

неповну готовність до виконання студентами своїх обов’язків та відстоювання 

своїх життєвих прав та позицій, а після експерименту незалежно від статі у 

студентів з вадами слуху статистично значуще (p < 0,05) підвищилася 

самооцінка особистості. Отже, можна стверджувати, що запропонована 

програма фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху мала 

позитивний вплив на емоційний стан учасників експерименту. 

10.  Динаміка термінальних та інструментальних цінностей студентської 

молоді з вадами слуху зазнала змін. У студентів підвищилося рейтингове місце 

таких інструментальних цінностей, які входять до блоку цінностей 

самоствердження. Також спостерігається тенденція до переорієнтації на 

індивідуалістичні цінності, які є особистісно-значущими. Прослідковується 

характерне прагнення до самоствердження і бажання бути такими, які 

самовизначені, визнані оточенням і соціально активні.  

Дослідження не вичерпало всіх аспектів розглянутої проблеми. 

Перспективи подальшого наукового пошуку можливі щодо питань, пов’язаних 

із організації занять з використанням засобів оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності, підвищення рівня соціалізації для осіб з порушеннями фізичного, 

сенсорного та інтелектуального розвитку.  
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4. Оріховська А. Передумови впровадження програми фізичної рекреації 

в дозвіллєву діяльність студентської молоді з вадами слуху в умовах вищих 

навчальних закладів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 

2017;3:86-92. Фахове видання України, яке включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus.  
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5. Оріховська А, Андрєєва О. Оцінка доцільності розробки та 

впровадження програми занять фізичної рекреації студентів з вадами слуху: 

експертний аналіз. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 2017;26:31-7. Фахове видання 

України. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експертного 

оцінювання, обробці результатів та формулюванні висновків. Внесок співавтора 

полягає в аналізі та інтерпретації отриманих даних. 

  Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 1. Оріховська АС. Теоретичні засади фізичної рекреації студентів 

соціально-гуманітарних спеціальностей. В: Соціально-гуманітарні науки, 

економіка, право: нові виклики, практика інновацій: матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. участю; 2014 Квіт 17-18; Полтава. Полтава: ПІЕП; 2014. 

Т.1. с. 122-5. 

 2. Оріховська АС. Сучасні аспекти рекреаційно-оздоровчої діяльності 

студентської молоді. В: Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні 

технології: реалії і перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 

студентів і молодих учених; 2014 Листоп 26; Полтава. Полтава; 2014. с. 115-7. 

 3. Оріховська АС. Мотиваційні аспекти фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху. В: Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 8-ї Міжнар. 

наук. конф. молодих учених, присвяч. 85-річчю НУФВСУ [Інтернет]; 2015 

Верес 10-11; Київ. Київ; 2015. с. 267-8. Доступно: http://uni-sport.edu.ua/naukova-

robota/naukovi-konferentsiji-seminari.html 

 4. Оріховська АС. Особливості супроводу навчання студентської молоді з 

вадами слуху. В: Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, 

практика, освіта: матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.; 2016 Берез 

22-23; Полтава. Полтава: ПУЕТ; 2016. с. 376-82. 

 5. Оріховська АС. Cоціально-педагогічні засади фізичної рекреації 

студентів з вадами слуху. В: Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 9-ї 

Міжнар. наук. конф. молодих учених [Інтернет]; 2016 Жовт 12-13; Київ. Київ; 
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2016. с. 164-5. Доступно: http://uni-sport.edu.ua/naukova-robota/naukovi-

konferentsiji-seminari.html 

 6. Оріховська АС. Особливості мотиваційно-потребової сфери 

студентської молоді з вадами слуху. В: Огаренко ВМ, та ін., редактори 

Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: тези 

доповідей 6-ї Міжнародної наук.-практ. конф.; 2016 Жовт 20-21; Запоріжжя. 

Запоріжжя: КПУ; 2016. с. 186-7. 

 7. Оріховська АС. До питання психологічних особливостей студентської 

молоді з вадами слуху до оздоровчо-рекреаційних занять. В: Рибалко ЛМ, 

редактор. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і 

перспективи: матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф.; 2016 

Листоп 24; Полтава. Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; 2016. с. 145-7. 

 8. Оріховська АС. Урахування смисложиттєвих орієнтацій студентів з 

вадами слуху в процесі становлення мотивації до рекреаційних занять. В: 

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 

середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доп. 

16-ї Міжнар. наук.-практ. конф.; 2016 Листоп 23-24; Київ. Київ: Університет 

«Україна»; 2016. Ч.1. с. 348-51. 

 9. Оріховська А. Організаційні основи фізичної рекреації студентів з 

особливими потребами. В: Зорія ЛБ, редактор. Фізична культура і спорт: досвід 

та перспективи: матеріали Міжнар. науково-практ. конф.; 2017 Квіт 6-7; 

Чернівці. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т; 2017. с. 163-4. 

 10. Оріховська АС. Розробка та впровадження програми занять фізичної 

рекреації студентів з вадами слуху. В: Здоров’я, фізичне виховання і спорт: 

перспективи та кращі практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.; 2018 

Трав 15; Київ. Київ; 2018. с. 117-20. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

1. Оріховська АС, Спесивих ОО. Особливості програми фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти. 
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Молодий вчений: спецвипуск. 2018;4.3(56.3):77-82. Особистий внесок 

здобувача полягає у виявленні проблеми, пошуку джерел інформації, їх 

опрацюванні, інтерпретації та формулюванні висновків. Внесок співавтора 

полягає в оформленні публікації. 
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       Додаток Б 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ 

з/п 

Назва конференції, конгресу, 
симпозіуму, семінару, школи 

Місце та дата 
проведення 

 

Форма 
участі 

1. Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 
«Соціально-гуманітарні науки, 
економіка, право: нові виклики, 
практика інновацій» 

м. Полтава, 
17–18 квітня 

2014 р. 

Доповідь та 
публікація 

2. Всеукраїнська науково-практична 
інтернет-конференції студентів і 
молодих учених «Фізична 
реабілітація та 
здоров’язбережувальні технології: 
реалії і перспективи» 

м. Полтава, 
26 листопада 

2014 р. 

Доповідь та 
публікація 

3. VІІI Міжнародної наукової 
конференції молодих вчених 
«Молодь та олімпійський рух» 

м. Київ, 
10-11 вересня 

 2015 р. 

Доповідь та 
публікація 

4. ІІI Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференції «Сучасне 
матеріалознавство та 
товарознавство: теорія, практика, 
освіта» 

м. Полтава, 
22–23 березня 

2016 р. 

Публікація  

5. IX Міжнародна наукова конференція 
«Молодь та олімпійський рух» 

м. Київ, 
12-13 жовтня 

 2016 р. 

Доповідь та 
публікація 

6. VI Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми 
фізичного виховання, реабілітації, 
спорту і туризму» 

м. Запоріжжя, 
20-21 жовтня 

2016 р. 

Доповідь та 
публікація 

7. ІІ Всеукраїнська науково-практична 
інтернет-конференції «Фізична 
реабілітація та 
здоров’язбережувальні технології: 
реалії і перспективи» 

м. Полтава, 
24 листопада 

2016 р. 

Публікація 

8. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. 
«Актуальні проблеми навчання та 
виховання людей в інтегрованому 

м. Київ, 
23-24 

листопада 

Доповідь та 
публікація 
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освітньому середовищі у світлі 
реалізації Конвенції про права  осіб з 
інвалідністю» 

2016 р. 

9. Міжнародна науково-практична 
конференція «Фізична культура і 
спорт: досвід та перспективи» 

м. Чернівці, 
6-7 квітня 

 2017 р. 

Публікація 

10. Міжнародна науково-практична 
конференція «Здоров’я, фізичне 
виховання і спорт: перспективи 
та кращі практики» 

м. Київ, 
15 травня 
 2018 р. 

Доповідь та 
публікація 

11. Науково-практичні конференції 
кафедри здоров’я, фітнесу та 
рекреації НУФВСУ  

м. Київ, 
2014–2018 р.р. 

 

Доповіді 
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           Додаток В 
АНКЕТА 

Шановні студенти! 
Національний університет фізичного виховання і спорту проводить 

анкетування з метою вивчення мотиваційних пріоритетів (інтересів, потреб, 
цінностей), що впливають на вибір рекреаційно-оздоровчих занять. Обраний 
вами варіант анкети відзначте галочкою, у випадку, коли необхідно 
запропонувати свій варіант відповіді зазначте, будь ласка, його у вільному 
рядку.  

 
Заздалегідь вдячні Вам за допомогу і щирі відповіді у проведених 

дослідженнях! 
 
Група ______Факультет____________________ Вік ______Стать____ 
 
1. Що сприяє збереженню та поліпшенню Вашого здоров'я? 
 
 1.1. Сон та активний відпочинок 
 1.2. Дотримання дієти і режим харчування 
 1.3.  Здоровий спосіб життя  
 1.4. Фізична культура і спорт 
 1.5. Сучасна та народна медицина  
 1.6. Відмова від шкідливих звичок 

Свій варіант ____________________________________________________ 
 
2. Чи дотримуєтеся Ви здорового способу життя? 
 
 2.1. Так 
 2.2. Скоріше так, ніж ні 
 2.3. Скоріше ні, ніж так 
 2.4. Ні 

 
3. Чи займаєтесь Ви спеціально організованою рухової активністю? 
 
 3.1. Часто 
 3.2. Інколи 
 3.3. Рідко 
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 3.4. Ні (ніколи) 
 
4. Якщо Ви не займаєтеся спеціально організованою фізичною активністю 
вкажіть причини, що Вам заважають? 
 
 4.1. Бракує вільного часу 
 4.2. Відсутність матеріальних (фінансових) можливостей 
 4.3. Відсутність інтересу і бажання 
 4.4. Недозволяє стан здоров'я 
 4.5.Обеженість знань щодо різновидів рекреаційно-оздоровчих занять 
 4.6. Велике навчальне навантаження 
 4.7. Не можу змусити себе займатися, хоча і вважаю, що заняття необхідні 
 4.8. Забороняють батьки  
 4.9. Відсутність у достатній кількості факультативних і секційних занять в 

університеті 
Свій варіант ____________________________________________________ 

 
5. Скільки годин на тиждень Ви приділяєте організованій фізичній 
активності? 
 
 5.1     Взагалі не приділяю 
 5.2.   1-2 години 
 5.3.    3-4 годин 
 5.4.     до 7 годин 
 5.5.     8 і більше 

 
6. Які із запропонованих форм занять найбільш цікаві і зручні для Вас? 
 
 6.1.  Самостійні 
 6.2. Індивідуальні з тренером 
 6.3. Групові з тренером 

 
7. Чим зазвичай Ви займаєтесь у свій вільний час? 
 
 7.1. Читаю художню літературу 
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 7.2.  Приймаю участь у художній самодіяльності 
 7.3.  Цікавлюся мистецтвом, живописом і т.п. 
 7.4. Відвідую кінотеатри, театр і концерти 
 7.5. Займаюся фотографіями 
 7.6. Займаюся фізичною культурою, спортом. 

 7.7. Відвідую спортивні заходи, свята 
 7.8. Відвідую нічні клуби 
 7.9. Зустрічаюся або спілкуюся з друзями, знайомими, родичами 
 7.10 Відвідую кафе, ресторани, бари 
 7.11. Граю в комп'ютерні ігри 

Свій варіант ___________________________________ 
 
8. Який із видів рухової активності Вам найбільше імпонує? 
 
 8.1. Оздоровчі види гімнастики 
 8.2. Плавання 
 8.3.  Силове тренування 
 8.4.  Їзда на велосипеді 
 8.5. Оздоровчий біг 
 8.6. Туризм 
 8.7. Шахи, шашки 
 8.8. Зимові види відпочинку (лижі, катання на ковзанах, фрістайл) 
 8.9. Футбол 
 8.10 Волейбол 
 8.11 Баскетбол 
 8.12 Настільний теніс 
 8.13 Боулінг 
 8.14 Більярд 
  8.15  Танцювальні заняття 
  8.16 Аеробіка 

Свій варіант ___________________________________ 
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9. З якою метою Ви займаєтеся спеціально-організованої фізичною 
активністю? 
 
 9.1 Для поліпшення самопочуття 
 9.2 Для підвищення функціонального стану організму 
 9.3 Для підвищення опірності організму до різних захворювань 
 9.4. Для поліпшення зовнішнього вигляду, фігури, постави 
 9.5 Для підтримання фізичної підготовки, удосконалення фізичних якостей  
 9.6 Для покращення настрою  
 9.7 Для збереження і зміцнення здоров’я 
 9.8 Для спілкування і розширення можливостей знайти нових друзів 
 9.9. Для виховання вольових якостей (цілеспрямованість, наполегливість, 

рішучість) 
  9.10 Для зняття стресу, втоми та активізації розумової діяльності 
  9.11 Для раціонального використання вільного часу 
 9.12  Для досягнення високого рівня фізичної підготовленості  

Свій варіант ___________________________________ 
 
10. Які емоції Ви відчуваєте під час занять спеціально-організованою 
фізичною активністю? 
 
 10.1  Радість та  самовдоволення  
 10.2  Збентеження і знервованість 
 10.3  Занепокоєння і страх 
 10.4  Упевненість в собі і власних силах 
 10.5  Розчарування та роздратування 
 10.6  Задоволення і захват 

 
11. Який ступінь задоволення Ви відчуваєте під час активного відпочинку? 
 
 11.1.  Високий   
 11.2  Середній 
 11.3   Низький 
 11.4  Вище середнього 
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 11.5 Нижче середнього 
 

12. Що спонукає Вас займатися фізичною активністю? 
 

 12.1 Поради викладачів, тренерів 
 12.2. Поради батьків  
 12.3. Спонукання друзів, знайомих    
 12.4.  Засоби масової інформації (реклами, телепрограми,  інформація в 

інтернеті, публікації у пресі) 
  12.5 Знання про користь фізичних вправ  

Свій варіант ____________________________________________________ 
 
13. Ви надаєте перевагу заняттям: 
 
 13.1. У спортивних залах, фітнес центрах, клубах здоров’я тощо. 
 13.2.  У парках, скверах, лісосмугах тощо. 
 13.3. Біля водойм на березі озера, річки, моря 
 13.4. У гірській місцевості 
 13.5  У дома 

Свій варіант ____________________________________________________ 
 
14. Назвіть причини із яких Ви припинили б займатися фізичною 
активністю: 
 14.1. Незадовільний стан здоров'я 
 14.2. Зростання цін на заняття  
 14.3. Недостатність вільного часу 
 14.4. Зміна життєвих пріоритетів 
 14.5  Заборона батьків 

Свій варіант ____________________________________________________ 
 
15. Чи подобається Вам відвідувати  фізкультурно-масові або спортивні 
заходи, свята, турніри, чемпіонати, змагання будь-якого масштабу? 
 15.1. Так 
 15.2 Скоріше так, ніж ні 
 15.3. Скоріше ні, ніж так 
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 15.4 Ні 
 

Розроблена анкета з 7 питань, яка дозволить виявити систему переваг, на 
які орієнтується студентська молодь при виборі занять фізичною 
рекреацією:  
 
1. Чи займаєтесь ви фізичною рекреацією? ___________________________ 
2. Чи є у Вас бажання та час займатися рекреаційною діяльністю? __________ 
3. Які організаційні форми фізичної рекреації Вам найбільше імпонують? 
__________________________________________________________________ 
4. Оцініть, будь ласка, ступінь свого задоволення під час відпочинку? ______ 
5. Чим мотивується Ваш відпочинок? ________________________________ 
6. Які емоції Ви відчуваєте під час занять фізичною рекреацією? 
__________________________________________________________________ 
7. Якими мотивами Ви керувались при виборі фізичної рекреації?__________
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          Додаток Г 
Шановний респондент 

Зараз Вам буде представлений набір з 18 пунктів з позначенням цінностей. 
Ваше завдання - розставити їх по порядку значущості для Вас як принципів, 
якими Ви керуєтесь у Вашому житті. 

Група __________  
Прізвище ім'я______________________________________ 
Стать: ч ___ ж__ 

Таблиця Г.1 
Список А (термінальні цінності): 

- активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя);  
- життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються 
життєвим досвідом); 

 

- здоров'я (фізичне і психічне) ;  
- цікава робота;  
- краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі й у 
мистецтві); 

 

- любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною);  
- матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних утруднень);  
- наявність гарних і вірних друзів;  
- суспільне визнання (повага навколишніх, колективу, товаришів по 
роботі); 

 

- пізнання (можливість розширення свого утворення, кругозору, загальної 
культури, інтелектуальний розвиток); 

 

- продуктивне життя (максимально повне використання своїх 
можливостей, сил і здібностей); 

 

- розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 
удосконалювання); 

 

- розваги (приємний, необтяжливий плин часу, відсутність обов'язків);  
- воля (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках);  
- щасливе сімейне життя;  
- щастя інших (добробут, розвиток і удосконалювання інших людей, 
усього народу, людства в цілому); 

 

- творчість (можливість творчої діяльності);  
- впевненість у собі (внутрішня гармонія, воля від внутрішніх протиріч, 
сумнівів); 
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Таблиця Г.2 

Список Б (інструментальні цінності): 
- акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, порядок у 
справах; 

 

- вихованість (гарні манери);  
- високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання);  
- життєрадісність (почуття гумору);  
- ретельність (дисциплінованість);  
- незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);  
- непримиренність до недоліків у собі й інших;  
- освіченість (широта знань, висока загальна культура);  
- відповідальність (почуття обов’язку, уміння дотримувати слова);  
- раціоналізм (вміння реалістично і логічно мислити, приймати 
обмірковані, раціональні рішення); 

 

- самоконтроль (стриманість, самодисципліна);  
- сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів;  
- тверда воля (уміння настояти на своєму, не відступати перед 
труднощями); 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їхні 
помилки й омани); 

 

- широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 
смаки, звичаї, звички); 

 

- чесність (правдивість, щирість);  
- ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі);  
- чуйність (дбайливість);  
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Додаток Д 
Орієнтовна оцінка емоційного благополуччя 

Шановні студенти! Вам пропонується ряд тверджень. Уважно їх прочитайте й позначте 
знаком «+» ту відповідь, яка  Вам найбільше підходить. 

Зазначте, будь-ласка, Ваш вік___________ і групу___________ 
 

№ 
п/п 

Запитання  Згоден 
значною 

мірою  

Згоден до 
деякої міри 

Не згоден 
абсолютно 

1 У мене багато друзів    
2 Схоже, я подобаюся людям    
3 Я пишаюся тим, як прожив своє життя до цих 

пір 
   

4 Мені просто пристосуватися до раптових змін 
ситуації 

   

5 Я знаю, що я сам відповідаю за своє життя    
6 Мені легко любити інших людей    
7 Мені подобаються мої тренування  (навчання)    
8 Мені просто висловлювати свої почуття    
9 Зазвичай я щасливий    

10 Мені подобається більшість людей, з якими я 
знайомий 

   

11 Я знаю, що належу до тих, з ким люди хотіли б 
спілкуватися 

   

12 Мені б не хотілося багато змінювати в собі    
13 У мене широкі пізнавальні інтереси    
14 Я маю широкий світогляд    
15 Я рідко відчуваю тривогу    
16 Я не відчуваю себе самотнім    
17 Я здатний (на) владнати зі своїми емоціями    
18 Я не конфліктна особа    
19 Я знаходжусь в колі уваги людей    
20 Мені подобається бувати серед людей    
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          Додаток Е 
Рівень рухової активності 

Шановні студенти! Вам пропонується визначити як часто Ви займаєтесь  
кожною з виділених руховою активністю.  

Прочитайте кожну з них і вкажіть ту відповідь, яка вам найбільше підходить. 
№ 
п/п 

Рухова активність Регулярно, 
часто 

Інколи Дуже 
рідко 

Ніколи 

1 Ранкова-гігієнічна зарядка     
2 Спортивні заняття     
3 Оздоровча гімнастика     
4 Систематичні заняття фізичною 

культурою 
    

5 Фізичні паузи в період навчання     
6 Фізичне тренування     
7 Туристичні походи     
8 Відвідування фітнес-центрів, клубів 

здоров’я тощо 
    

9 Факультативні заняття фізкультурно-
оздоровчої спрямованості 

    

10 Активний відпочинок     
11 Щоденні прогулянки (пересування 

пішки) 
    

12 Оздоровчий біг     
13 Тижневий обсяг раціональної рухової 

активності 6-8 год. 
    

Дякуємо за співпрацю! 
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          Додаток Ж 
Методика дослідження самооцінки особистості 

 
Прізвище та ім’я ________________________ Курс навчання ______ Вік ______ 

Спеціалізація _______________  
Інструкція. Прочитайте уважно представлені якості й відмітьте від 20 до 1:  
– у стовпчику N порядковий номер якості в порядку зменшення в 

залежності від того, наскільки вони важливі для ідеальної особистості; 
– у стовпчику N1 порядковий номер якості в порядку зменшення в 

залежності від того, наскільки вони виражені, на вашу думку, у Вас. 
 

N Якості  N1 D = N - N1 D2 
 Поступливість    
 Запальність    
 Наполегливість    
 Терплячість    
 Обережність    
 Завзятість    
 Впертість    
 Співчуття    
 Гордість    
 Жалість    
 Поблажливість    
 Згода    
 Холодність    
 Рішучість    
 Самолюбство    
 Самовладання    
 Егоїзм    
 Висока зарозумілість    
 Прямолінійність відносин    
 Категоричність суджень    
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           Додаток И 

Анкета «Коротка форма для оцінювання здоров’я – 36» 

Будь-ласка, відповідайте на кожне запитання. Деякі питання схожі між собою за 
формою, але відрізняються за змістом. Для кожного  запитання  виберіть  лише  одну 
відповідь. Якщо Ви не впевнені щодо вибору, тоді пригадайте, що найперший варіант , який 
Ви розглянули  – найкращий. 
1. Ваше  здоров’я взагалі є… 

1 прекрасне; 2 дуже добре; 3 добре; 
4 задовільне; 5 погане. 

2. Як Ви загалом оцінюєте Ваше здоров’я в теперішній час порівняно з тим,  що  
було  рік тому? 

1  набагато краще,  ніж рік тому; 
2  трохи краще,  ніж рік тому; 
3  майже таке саме, як рік  тому; 
4  трохи гірше,  ніж рік  тому; 
5  набагато гірше,  ніж рік тому 

3. Наступні питання стосуються Вашої  діяльності  впродовж звичайного дня. 
Чи Ваш стан здоров’я в цей час перешкоджає Вам виконувати певні дії 
впродовж звичайного дня? Якщо перешкоджає, то наскільки? (У кожній 
лінійці відзначте клітинку, що найкраще описує Вашу відповідь). 

 так, дуже 
перешкодж

ає 

так, 
перешкодж
ає помірно 

ні, 
не 

перешко- 
джає а) енергійні дії  (піднімати  вагу,  

бігати, брати участь у спортивних 
змаганнях, тощо)…… 

 
1…….. 

 
2…….. 

 
3……. 

б) помірна активність (прибирати  у 
квартирі, пилососити,  пересувати 
неважкі 

 
 

1…….. 

 
 

2…….. 

 
 

3……. 
в) піднімати  або носити сумки  з 1…….. 2…….. 3……. 
г) підніматися  на декілька  поверхів 
сходами 

1…….. 2…….. 3……. 
д) підніматися  на один поверх 1…….. 2…….. 3……. 
е) нахилитися, стати навколішки, 1…….. 2…….. 3……. 
є) пройти понад один 1…….. 2…….. 3……. 
ж) пройти декілька 
кварталів………………. 

1…….. 2…….. 3……. 
з) пройти один 1…….. 2…….. 3……. 
і)  самостійно митися та 1…….. 2…….. 3……. 

4. Чи мали Ви якісь труднощі з виконанням своєї роботи чи іншої щоденної 
діяльності через Ваш фізичний  стан за останні чотири тижні? 

А) менше часу працювали… 
ні;1 2
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1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

 
Б) зробили менше, ніж хотіли… 

ні; 
В) були обмежені в деяких діях 

н; 
Г) мали труднощі під час виконання роботи (наприклад, витратили на неї 

більше  часу)… 
ні. 

5. Чи мали Ви за останні чотири тижні труднощі з роботою чи іншою щоденною 
діяльністю внаслідок емоційних проблем (пригніченість, стурбованість)? 

А) менше часу провели за роботою… 
ні; 

Б) зробили менше, ніж хотіли… 
ні
; 

В) не могли працювати як звичайно… 
ні 

6. Наскільки часто за останні чотири тижні Ваші проблеми із здоров’ям, 
емоційним станом перешкоджали Вашому соціальному спілкуванню (з 
сім’єю, друзями, сусідами, колективом)? 

1  зовсім не заважали; 
2  дещо заважали; 
3  помірно заважали; 
4  лише трохи заважали; 
5  дуже заважали. 

7. Чи зазнали Ви фізичного  болю за останні чотири тижні і якою  мірою? 
1 ніякого; 2 дуже слабкого; 3 слабкого; 
4 помірного ; 5 сильного; 6  дуже сильного. 

8. Наскільки за останні чотири  тижні біль  перешкоджав  Вашій  нормальній  
роботі (включно з роботою за межами дому і роботою по дому)? 

1  зовсім не перешкоджав; 
2  зовсім мало перешкоджав; 
3  помірно перешкоджав; 
4 перешкоджав; 
5  надзвичайно перешкоджав. 

9. Це запитання відносно того, як Ви себе почували та що відбувалося з Вами 
впродовж останніх чотирьох тижнів. Для кожного запитання, будь ласка, 
дайте відповідь, яка найкраще описує Ваше самопочуття протягом останніх 
чотирьох тижнів. Скільки часу впродовж останніх чотирьох тижнів Ви … 

 увеь 
час 

більшість 
часу 

часто інколи зрідка ніко-
ли 

А) почувалися 
сповненим життя… 

…………………… 

 
1... 

 
2…... 

 
3... 

 
4... 

 
5…. 

 
 

6 Б) були дуже 
дратівливі......... 

1... 2…... 3... 4... 5…. 6 
В) почувалися таким 

пригні- ченим, що 
ні з чого не раділи 

 
1... 

 
2…... 

 
3... 

 
4... 

 
5…. 

 
6. 

1 2
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Г) почувалися спокійним 1... 2…... 3... 4... 5…. 6. 
Д) почувалися 

сповненим (ною) 
 

1... 
 

2…... 
 

3... 
 

4... 
 

5…. 
 

6. 
Е) почувалися 

засмученим (ною) і 
виснаженим (ною) 

 
1... 

 
2…... 

 
3... 

 
4... 

 
5…. 

 
6. 

Є) почувалися 
виснаженим (ною) 

 
1... 

 
2…... 

 
3... 

 
4... 

 
5…. 

 
6. 

Ж) були щасливим 1... 2…... 3... 4... 5…. 6. 
З) Почувалися 

втомленим (ною) 
1... 2…... 3... 4... 5…. 6. 

10. Як часто за останні чотири тижні стан фізичного здоров’я або емоційні 
проблеми порушували  Вашу  соціальну активність (відвідування  друзів,  
родичів, тощо)? 

1 увесь час; 2 більшість  часу; 3  деякий 
час; 
4 небагато часу; 5 ніколи. 
 

11. Наскільки   правильне або неправильне кожне з тверджень щодо Вас? 
А. Мені здається, що  я можу захворіти  легше,  ніж інші. 

1 цілком правильне; 2 загалом првильне; 3  не знаю; 
4 загалом неправильне; 5  цілком неправильне. 

Б. Моє здоров’я таке ж, як і в інших,  кого я знаю. 
1 цілком правильне; 2 загалом првильне; 3  не знаю; 
4 загалом неправильне; 5  цілком неправильне. 

В. Я передчуваю погіршення здоров’я. 
1 цілком правильне; 2 загалом првильне; 3  не знаю; 
4 загалом неправильне; 5  цілком неправильне. 

Г. Моє здоров’я прекрасне. 
1 цілком правильне; 2 загалом првильне; 3  не знаю; 
4 загалом неправильне; 5  цілком неправильне. 
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          Додаток К 
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           Додаток Л 

 

 
 



285 

 

 
          Додаток М 
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       Додаток Н 

 
 
   
        



287 

 

       Додаток П 
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       Додаток Р 

 


