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Annotations
Introduction and purpose of the study. Among the main problems of young people with disabilities are over-

coming social exclusion, getting used to family responsibilities, having concerns about their lack of opportunities 
for socialization, which can cause stress, anxiety, depression and other psycho-emotional symptoms and disor-
ders. The hypothesis of scientific research is that engaging in physical education can restore, develop and enhance 
physical fitness and wellness of persons with disabilities, assist their self-actualization and social integration, which 
means to positively influence the students’ mental health and emotional wellbeing. The purpose of the study is to 
examine how physical education influences mental health and emotional wellbeing of students with disabilities in 
order to determine ways to improve their social adaptation.

Materials and methods. The study carries out literature review of methodological studies and scientific re-
search, as well as examines mental health and emotional wellbeing of students with disabilities using the SAS 
method. The control group consisted of 15 students from the O. Gonchar National University. The experimental 
group consisted of 10 students with disabilities enrolled in a powerlifting team. 

Results. The SAS method demonstrated that the indicators of activity and  mood were similar for both groups: 
activity indicators (4.84±0.28 points in the control group, 4.45±0.31 points in the experimental group) and mood 
indicators (5.27±0.35 points in the control group, 5, 42±0.41 points in the experimental group). However, wellness 
scores in the students with disabilities were significantly higher than in their non-disabled peers (4.65±0.34 points 
in the control group, 5.46±0.23 points in the experimental group; P<0.05). The well-being score, made of a number 
of subjective feelings regarding one’s life satisfaction and an emotional evaluation, was average for both groups.

Conclusions. The results of the study of students' mental health and emotional wellbeing according to the SAS 
method showed a positive influence of adaptive physical education sports as extra-curricular classes and courses on 
the well-being, activity levels, and moods of students with disabilities. The Adaptive Physical Education students 
were full of strength and more cheerful, optimistic, and satisfied than their non-disabled peers.

Keywords: adaptive physical education, students, disability, emotional state, higher education.

Анотація
Вступ і мета дослідження. Головними проблемами молодих людей з інвалідністю є подолання соці-

альної ізоляції, звикання до сімейної відповідальності, переживання стосовно дефіциту можливостей для 
соціалізації, що може викликати у них напруження, тривожність, депресію та інші розлади психоемоційної 
сфери. Гіпотеза наукового дослідження полягає в тому, що заняття фізичною культурою здатні відновлю-
вати, розвивати та вдосконалювати можливості осіб з інвалідністю, сприяти їх самореалізації та соціальній 
інтеграції, а значить покращувати психоемоційний стан студентів. Мета дослідження полягає у вивченні 
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особливостей впливу занять фізичною культурою на психоемоційний стан студентів з інвалидністю для ви-
значення шляхів покращення їх соціальної адаптації.

Матеріали та методи. У науковому досліджені було проаналізовано науково-методичну літературу з 
проблеми дослідження, а також вивчено психоемоційний стан студентів за методикою САН. Контрольну 
групу склали 15 студентів основного відділення ДНУ імені О. Гончара. Експериментальну групу склали 10 
студентів з інвалідністю, які відвідують секцію з пауерліфтингу.

Результати. За методикою САН виявлено, що показники активності (4,84±0,28 балів у контрольній гру-
пі, 4,45±0,31 балів у експериментальній групі) та настрою (5,27±0,35 балів у контрольній групі, 5,42±0,41 
балів у експериментальній групі) студентів експериментальної групи вірогідно не відрізнялись від відповід-
них показників у контрольній групі і знаходились на середньому рівні. Проте показники самопочуття у сту-
дентів з інвалідністю були вірогідно вищими, ніж у здорових студентів (4,65±0,34 балів у контрольній групі, 
5,46±0,23 балів у експериментальній групі; р<0,05). Рівень самопочуття, яке є комплексом суб’єктивних 
відчуттів, що характеризують ступінь психофізіологічної комфортності стану людини, у студентів як конт-
рольної, так і експериментальної групи був середнім. 

Висновки. Результати дослідження психоемоційного стану студентів за методикою САН продемонстру-
вали позитивний вплив секційних занять адаптивною фізичною культурою у позанавчальний час на самопо-
чуття, активність і настрій студентів з інвалідністю. Студенти, які займались адаптивною фізичною культу-
рою, були сповнені сил, бадьорі, оптимістичні, життєрадісні та задоволені, більше, ніж студенти, основного 
відділення закладу вищої освіти.

Ключові слова: адаптивна фізична культура, студенти, інвалідність, психоемоційний стан, вища освіта.

Аннотация
Введение и цель исследования. Главными проблемами молодых людей с инвалидностью является пре-

одоление социальной изоляции, привыкание к семейной ответственности, переживания относительно де-
фицита возможностей для социализации, что может вызвать у них напряжение, тревожность, депрессию и 
другие расстройства психоэмоциональной сферы. Гипотеза научного исследования заключается в том, что 
занятия физической культурой способны восстанавливать, развивать и совершенствовать возможности лиц 
с инвалидностью, способствовать их самореализации и социальной интеграции, а значит улучшать пси-
хоэмоциональное состояние студентов. Цель исследования заключается в изучении особенностей влияния 
занятий физической культурой на психоэмоциональное состояние студентов с инвалидностью для опреде-
ления путей улучшения их социальной адаптации.

Материалы и методы. В научном исследовании была проанализирована научно-методическая литера-
тура по проблеме исследования, а также изучено психоэмоциональное состояние студентов по методике 
САН. Контрольную группу составили 15 студентов основного отделения ДНУ имени Олеся Гончара. Экс-
периментальную группу составили 10 студентов с инвалидностью, посещающих секцию по пауэрлифтингу.

Результаты. По методике САН выявлено, что показатели активности (4,84±0,28 баллов в контрольной 
группе, 4,45±0,31 баллов в экспериментальной группе) и настроения (5,27±0,35 баллов в контрольной груп-
пе, 5,42±0,41 баллов в экспериментальной группе) студентов экспериментальной группы достоверно не от-
личались от соответствующих показателей в контрольной группе и находились на среднем уровне. Однако 
показатели самочувствия студентов с инвалидностью были достоверно выше, чем у здоровых студентов 
(4,65±0,34 баллов в контрольной группе, 5,46±0,23 баллов в экспериментальной группе; р <0,05). Уровень 
самочувствия, которое представляет собой комплекс субъективных ощущений, характеризующих степень 
психофизиологической комфортности состояния человека, у студентов как контрольной, так и эксперимен-
тальной групп был средним. 

Выводы. Результаты исследования психоэмоционального состояния студентов по методике САН про-
демонстрировали положительное влияние секционных занятий адаптивной физической культурой во вне-
урочное время на самочувствие, активность и настроение студентов с инвалидностью. Студенты, которые 
занимались адаптивной физической культурой, были полны сил, бодры, оптимистичны, жизнерадостны и 
довольны, больше, чем студенты, основного отделения учреждения высшего образования.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, студенты, инвалидность, психоэмоциональное со-
стояние, высшее образование.
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Вступ. Проблема інвалідності 
– це проблема світового масштабу, 
існуюча в усіх країнах незалежно 
від рівня їх економіко-соціальної 
політики. Війни, інфекції, спад-
кові захворювання, екологічні ка-
тастрофи, криміногенна ситуація, 
алкоголізм і наркоманія, нещасні 
випадки, природжені дефекти, 
травми, отримані на виробництві, 
в побуті, транспорті призводять 
до збільшення кількості осіб з 
інвалідністю щодня. При цьому 
головними проблемами молодих 
людей з інвалідністю є подолан-
ня соціальної ізоляції, звикання 
до сімейної відповідальності, 
переживання стосовно дефіциту 
можливостей для соціалізації, що 
може викликати у них напружен-
ня, тривожність, депресію та інші 
розлади психоемоційної сфери [1, 
4, 19].

Багато науковців, вивчаючи 
психологічний стан осіб з інва-
лідністю, зазначають наявність 
у них психоемоційних і поведін-
кових відхилень. Так, Г.В. Сурж-
ко і В.А. Куташов у своїй роботі 
провели дослідження значущих 
індивідуально-психологічних 
особливостей осіб з інвалідністю 
та встановили, що у випробовува-
них в ситуації тяжкого захворю-
вання формується особлива сис-
тема відносин як до себе, так до 
суспільства в цілому. Незадово-
леність своїм станом, емоційний 
дискомфорт призводять до того, 
що у індивіда формується деза-
даптивна поведінка, яка проявля-
ється не тільки на особистісному, 
але і на соціальному рівні, що в 
подальшому може викликати по-
гіршення якості життя в цілому 
[8]. Є.В. Морозова в своєму до-
слідженні розглядає особливості 
соціально-психологичної адапта-
ції особистості, що знаходиться 
в умовах тяжкого захворювання. 
За результатами своєї роботи ав-
тор робить висновок про те, що 
важливим фактором, який при-
зводить до дезадаптивної пове-
дінки в умовах інвалідності є не-
розуміння індивідом зворотності 

властивостей інвалідності. Люди-
на відмовляється приймати свій 
соціальний статус, вважаючи, що 
інвалідність є стабільною струк-
турою і не має зворотної динамі-
ки [6].

Одночасно з вищезазначеним 
нині в Україні фізична культура 
і спорт для людей з інвалідністю 
представлена в системі серед-
ньої освіти, вищої професійної 
освіти; як сфера професійної ді-
яльності [2, 11, 12, 15]. Більшість 
навчальних закладів вищої освіти 
здійснюють освітню діяльність за 
адаптивною фізичною культурою 
[7, 13, 16]. Вчені С. П. Євсєєв [9], 
Р. В. Чудна, Т.Ю. Круцевич [10], 
Н.В. Москаленко [1] та інші за-
значають, що адаптивна фізична 
культура формує готовність лю-
дини до життя, оптимізує її стан 
і розвиток. Тому гіпотеза науко-
вого дослідження полягає в тому, 
що заняття фізичною культурою 
здатні відновлювати, розвивати 
та вдосконалювати можливості 
осіб з інвалідністю, сприяти їх 
самореалізації та соціальній ін-
теграції, а значить покращувати 
психоемоційний  стан студентів.

Мета дослідження – вивчити 
особливості впливу занять фізич-
ною культурою на психоемоцій-
ний стан студентів з інвалідністю 
для визначення шляхів покра-
щення їх соціальної адаптації.

Матеріали і методи. У на-
уковому досліджені було про-
аналізовано науково-методичну 
літературу з досліджуваної про-
блематики, а також проведено 
опитування і досліджено психо-
емоційний стан студентів за ме-
тодикою САН. Контрольну групу 
склали 15 студентів основного 
відділення ДНУ імені О. Гончара. 
Експериментальну групу склали 
10 студентів з інвалідністю, які 
відвідують секцію з пауерліфтин-
гу на базі комунального закладу 
,,Дніпропетровський регіональ-
ний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів ,,Інваспорт” Дні-
пропетровської обласної ради”.

Результати. Важливим аспек-

том визначення ефективності за-
нять з фізичної культури і спор-
ту є дослідження їх впливу на 
психоемоційний стан студентів 
з інвалідністю. Загальновизна-
ним є положення Д. Н. Льовітова, 
який вважає, що «психічний або 
психоемоційний стан являється 
цілісною характеристикою пси-
хічної діяльності за певний пері-
од часу, яка показує своєрідність 
протікання психічних процесів 
залежно від предметів і явищ ді-
яльності, попереднього стану і 
психічних властивостей особис-
тості» [5]. Тому нас зацікавило 
питання: як заняття в секції з пау-
ерліфтингу у позанавчальний час 
впливають на психоемоційний 
стан студентів з інвалідністю. Для 
вирішення поставленого завдання 
ми використали методику САН, 
яка є різновидом опитувальників 
станів і настроїв. Згідно методи-
ки САН, основними складовими 
психоемоційного стану є само-
почуття, активність і настрій, які 
можуть бути охарактеризованими 
за 7-бальною шкалою. Результа-
ти дослідження психоемоційного 
стану у студентів за методикою 
САН представлені в таблиці 1. 

З таблиці 1 видно, що показ-
ники активності та настрою сту-
дентів експериментальної гру-
пи вірогідно не відрізнялись від 
відповідних показників у конт-
рольній групі. Проте показники 
самопочуття у студентів з інва-
лідністю були вірогідно вищими, 
ніж у здорових студентів.

Рівень самопочуття, яке є 
комплексом суб’єктивних відчут-
тів, що характеризують ступінь 
психофізіологічної комфортнос-
ті стану людини, у студентів як 
контрольної, так і експеримен-
тальної груп був середнім. Отри-
маний результат вказує на пози-
тивний вплив занять у спортивній 
секції на зазначену складову пси-
хоемоційного стану студентів з 
інвалідністю, що дозволяє їм по-
чувати себе так само, як здорові 
студенти основного відділення, 
навіть дещо краще. На рисунку 

©  Ковтун А., Степанова І., 
     Решетілова В., Amr S.H., 
     2020



251

№ 1. 2020
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

1 наведена кількість позитивних 
відповідей при характеристиці 
самопочуття студентів.

Характеризуючи таку ознаку 
самопочуття як «відчуття сил», 
студенти експериментальної 
групи дали на 46% більше пози-
тивних відповідей, ніж студенти 
контрольної групи. Оцінюючи 
таку складову самопочуття як 
«бадьорість», студенти експери-
ментальної групи дали на 28% 
більше позитивних відповідей, 
ніж студенти контрольної групи. 
При оцінці такої складової само-
почуття, як «відчувати себе здо-
ровим», студенти основного від-
ділення і студенти з інвалідністю, 
що відвідують спортивну секцію, 
дали майже однакову кількість 
позитивних відповідей.

Активність являється характе-
ристикою інтенсивності і обсягу 

взаємодії людини з фізичним і 
соціальним середовищем. Дані 
таблиці 1 свідчать, що студенти 
контрольної та експерментальної 
груп мали середній рівень ак-
тивності. На рисунку 2 наведена 
кількість позитивних відповідей 
при характеристиці активності 
студентів.

Характеризуючи такі складо-
ві активності як «рухливість», 
«уважність» та «бажання пра-
цювати», студенти контрольної 
групи показали однаковий неви-
сокий відсоток позитивних від-
повідей (35%). Щодо компоненту 
активності «рухливість» студенти 
експериментальної групи дали 
майже таку ж кількість позитив-
них відповідей (38%), як студен-
ти контрольної групи (35%). За 
компонентами активності «уваж-
ність» та «бажання працювати» 

студенти експериментальної гру-
пи на 10% менш позитивно оці-
нили свою активність, порівняно 
зі студентами контрольної групи. 
Зменшення цих ознак активнос-
ті студентів з інвалідністю може 
бути обумовлена у даному випад-
ку не тільки психоемоційним ста-
ном, а й наявністю в них певної 
нозологічної форми.

Настрій проявляється у особ-
ливостях психоемоційного від-
клику людини на вплив будь-якого 
характеру. Студенти контрольної 
та експериментальної груп мали 
нормальний рівень настрою за 
даними таблиці 1. 

На рисунку 3 наведена кіль-
кість позитивних відповідей при 
характеристиці настрою студен-
тів.

При характеристиці такої 
ознаки настрою, як «оптиміс-
тичність», студенти контрольної 
групи дали лише 45% позитивних 
відповідей. В той же час студен-
ти експериментальної групи були 
більш оптимістичними (на 18%). 
Показник «життєрадісність» сту-
денти контрольної групи пози-
тивно оцінили у 55% відповідей. 
Студенти експериментальної 
групи дали 75% позитивних від-
повідей, що на 20% вище, ніж 
у контрольній групі. Показник 
«задоволеність» студенти конт-
рольної групи позитивно оціни-
ли у 60% відповідей. В той же 
час студенти експериментальної 
групи дали 88% позитивних від-
повідей, що на 28% більше, ніж у 
контрольній групі. Отже, заняття 
фізичною культурою і спортом 
позитивно впливають на настрій 
студентів з інвалідністю, зокрема 
на оптимістичність, життєрадіс-
ність і задоволеність.

Обговорення. В рамках ін-
клюзивної освіти для студентів з 
інвалідністю пропонується адап-
тивна фізична культура. При цьо-
му адаптивна фізична культура, 
як інтегрована наука, об'єднує в 
собі кілька самостійних напрям-
ків, поєднуючи знання з галузей 
медицини, теорії і методики фі-

Таблиця 1 
Результати дослідження психоемоційного стану 

студентів за методикою САН ( x̅ ± S)

№ Показники Контрольна 
група (n=15)

Експериментальна 
група (n=10)

1. Самопочуття, бали 4,65±0,34 5,46±0,23*
2. Активність, бали 4,84±0,28 4,45±0,31
3. Настрій, бали 5,27±0,35 5,42±0,41

*- вірогідність різниці при P<0,05.

Рис 1. Кількість позитивних відповідей при характеристиці 
самопочуття студентів контрольної (білий стовпчик) 

і експериментальної групи (сірий стовпчик).
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зичної культури, корекційної пе-
дагогіки, психології. Адаптивна 
фізична культура, на думку С.П. 
Євсєєва, Т.Ю. Круцевич, Н.В. 
Москаленко та інших [1, 9, 10, 
19] має на меті не тільки поліп-
шення стану здоров'я людини з 
особливими потребами («Само-
почуття»), але і відновлення її со-
ціальних функцій («Активність») 
та коригування психологічного 
стану («Настрій») шляхом відво-
лікання від свого хворобливого 
стану в процесі рекреаційної та 
змагальної діяльності.

Результати проведеного нами 
дослідження показали, що при 
заняттях студентів з інвалідніс-

тю фізкультурно-спортивною 
діяльністю поліпшується така 
складова психоемоційного стану, 
як «Самопочуття». Можливо, це 
відбувається внаслідок позитив-
ної динаміки у фізичному стані 
людини та розвитку її рухового 
потенціалу (фізичних якостей), 
розвитку морально-вольових 
якостей особистості, мотивацій-
них установок на вдосконалення 
рухових можливостей і фізичного 
здоров'я.

Активне включення студентів 
з інвалідністю в соціокультурне 
і професійне середовище закла-
ду вищої освіти з використанням 
засобів адаптивної фізичної куль-

тури збільшує їх комунікативні 
можливості і розширює рамки 
життєвого простору. Заняття 
адаптивною фізичною культурою 
дозволяють студентам розвивати 
свої компенсаторні можливості 
та адекватно їх оцінювати, пере-
глянути ставлення до своїх об-
межень. Студенти з опікуваних 
стають активними суб'єктами фіз-
культурної діяльності, що сприяє 
процесу їх «соціальної адаптації» 
та, на наш погляд, підвищує таку 
характеристику психоемоційного 
стану як «Активність».

На нашу думку, під час занять 
адаптивною фізичною культурою 
відбувається психологічна корек-
ція стану студентів з інвалідніс-
тю, яка пов'язана із задоволеніс-
тю результатами своєї діяльності, 
припливом енергії і життєвих сил, 
що призводить до значного підви-
щення такої складової психоемо-
ційного стану, як «Настрій».

Як вказують вчені [3, 11, 13, 
20], інвалідність, обумовлена по-
рушеннями у розвитку, трудно-
щами у самообслуговуванні, спіл-
куванні, придбанні професійних 
навиків тощо, спричиняє соціаль-
ну ізоляцію людей з інвалідністю. 
Засвоєння особами з інвалідністю 
соціального досвіду, включення 
їх в існуючу систему суспільних 
відносин потребує від суспіль-
ства певних додаткових заходів, 
засобів і зусиль. Успішність цих 
заходів забезпечується знаннями 
про сутність, завдання та законо-
мірності процесу соціальної інте-
грації та її складових (соціальної 
адаптації, реабілітації та інклюзії). 
Результати нашої наукової роботи 
свідчать, що залучення студентів 
з інвалідністю до занять адаптив-
ною фізичною культурою значно 
покращує всі компоненти психое-
моційного стану студентів. Мож-
ливо, таке покращення пов’язане 
з тим, що засоби адаптивної фі-
зичної культури включають в себе 
такі важливі складові: організацію 
доступної рухової активності; роз-
виток специфічного комунікатив-
ного середовища; формування 

Рис 2. Кількість позитивних відповідей при характеристиці 
активності студентів контрольної (білий стовпчик) 

і експериментальної групи (сірий стовпчик).
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Рис 3. Кількість позитивних відповідей при характеристиці 
настрою студентів контрольної (білий стовпчик) і 

експериментальної групи (сірий стовпчик).
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адаптаційного потенціалу особис-
тості. Формування в осіб з інвалід-
ністю необхідності у регулярних 
заняттях адаптивною фізичною 
культурою сприятиме підвищен-
ню їхнього рівня соціальної ін-
теграції та позитивно вплине на 
соціально культурний і моральний 
розвиток суспільства в цілому.

Висновки. Результати до-
слідження психоемоційного ста-
ну студентів за методикою САН 
продемонстрували позитивний 
вплив секційних занять адаптив-
ною фізичною культурою у поза-
навчальний час на самопочуття, 

активність і настрій студентів з 
інвалідністю. Студенти, які за-
ймались адаптивною фізичною 
культурою, були сповнені сил, ба-
дьорі, оптимістичні, життєрадісні 
та задоволені, навіть більше, ніж 
студенти, основного відділення 
закладу вищої освіти.

Фінансування. Наукова робота 
не має спеціального фінансування 
та виконана згідно зі “Зведеним 
планом науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту на 
2016-2020 рр.” Міністерства осві-
ти і науки України відповідно до 
теми “Науково-теоретичні засади 

вдосконалення процесу фізичного 
виховання різних груп населен-
ня”, номер державної реєстрації 
0116U003010 та плану НДР При-
дніпровької державної академії фі-
зичної культури і спорту.

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність будь-
якого конфлікту інтересів.

Перспективами подальших 
досліджень із цього напряму є 
вивчення шляхів залучення до 
занять фізичною культурою й 
спортом якомога більшої кількос-
ті студентів з інвалідністю для їх 
успішної інтеграції у суспільство.
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