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Анотація. Наявні наукові знання з проблематики мотивації до занять спортом в осіб із вадами зору 
обмежені дослідженнями залежності мотивації від спортивної спеціалізації. Метою дослідження є виявлення 
особливостей формування мотивації до занять спортом в осіб із вадами зору на етапі спортивно-реабілітаційної 
підготовки. Дослідження проведено на базі Львівського та Рівненського регіональних центрів фізичної культури 
і спорту інвалідів «Інваспорт» із залученням 34 осіб із вадами зору. У результаті дослідження встановлено, 
що найбільш значущими мотивами до спортивної діяльності в осіб із вадами зору були похвала від батьків 
і родичів, поліпшення стану здоров’я та фізичної підготовленості, знайомство з новими людьми, спілкування 
та прагнення до суспільного визнання через досягнення спортивного результату.

Ключові слова: мотивація, адаптивний спорт, вади зору, підготовка.

Постановка наукової проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. У сучасному суспільстві пошук шляхів розв’язання проблем соціаль-
ної інтеграції осіб з інвалідністю розглядають у межах обґрунтування спеціальних засобів 
і методів, що дають змогу створити сприятливі умови для адаптації осіб з інвалідністю до 
навколишнього середовища [2, 9, 11, 18, 21]. Адаптивний спорт як унікальний соціальний 
феномен дає змогу створити умови для залучення осіб з інвалідністю до соціального життя 
шляхом надання можливості реалізації власного потенціалу в діяльності, яка має істотну 
соціальну значущість [2, 10, 12, 16, 20].

Однією з визначальних умов ефективного залучення осіб з інвалідністю до адаптивно-
го спорту є створення у них стійкої мотивації до систематичних занять. Формування стійкої 
мотивації до занять адаптивними видами спорту передбачає створення особливого стану 
особистості для цілеспрямованого досягнення оптимального рівня фізичної підготовлено-
сті, здоров’я та спортивного результату [9, 16, 22].

Дослідження виконано в межах наукової теми 2.2 «Теоретико-методичні основи управ-
ління тренувальним процесом та змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та 
адаптивному спорті» (номер державної реєстрації 0116U 003167) Зведеного плану науково-до-
слідної роботи Львівського державного університету фізичної культури на 2016–2020 рр.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми. Аналіз наукової і методичної літератури з проблематики мотивації осіб з інва-
лідністю дав змогу систематизувати наявні наукові дослідження у три групи: загальні дослі-
дження, які стосуються мотивації генеральної сукупності осіб з інвалідністю; дослідження, 
які присвячені мотивації спортсменів різних нозологічних груп, та дослідження, які стосу-
ються мотивації осіб з інвалідністю у різних видах спорту. Загальні дослідження присвяче-
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ні виявленню значущості мотивів та чинників, які впливають на формування мотивації до 
занять спортом в осіб з інвалідністю [9, 14, 15, 17, 19].

До другої групи належать дослідження, спрямовані на виявлення особливостей фор-
мування мотивації в осіб із вадами слуху [1], з вадами зору [8, 9], осіб з пошкодженнями 
опорно-рухового апарату [3, 4] та взаємозв’язку між чинниками, які впливають на форму-
вання мотивації, та нозологічною групою спортсменів [9].

Основною гіпотезою третьої групи досліджень є вплив спортивної спеціалізації на 
формування мотивації та значущість різних мотивів [3]. До третьої групи належать дослі-
дження мотивації спортсменів з інвалідністю у фехтуванні [13], боччі [3], пауерліфтингу [6], 
настільному тенісі [23], легкій атлетиці [7], тріатлоні [19] та голболі [5].

Поза увагою науковців залишилася проблема виявлення особливостей формування 
мотивації у спортсменів різної кваліфікації в адаптивному спорті. Гіпотеза щодо існування 
залежності між особливостями мотивації спортсменів з інвалідністю та їх кваліфікацією дає 
змогу обґрунтувати проведення додаткових досліджень з цієї проблематики. При цьому фор-
мування мотивації як процес створення передумов до подальших систематичних занять має 
найбільше значення на ранніх етапах багаторічної підготовки спортсменів з інвалідністю.

Метою цього наукового дослідження є виявлення особливостей формування мотива-
ції до занять спортом в осіб із вадами зору на етапі спортивно-реабілітаційної підготовки.

Методи та організація дослідження. Для досягнення поставленої мети було викори-
стано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури та 
інформаційної мережі інтернет; соціологічні методи (анкетування); методи математичної 
статистики. Теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової і методичної літератури та 
інформаційної мережі інтернет було використано з метою виявлення проблемного поля фор-
мування мотивації до занять спортом в осіб з інвалідністю. Соціологічні методи (анкетуван-
ня) було використано з метою виявлення поглядів осіб з вадами зору на значущість мотивів 
до занять спортом. У дослідженні взяло участь 34 особи з вадами зору, яких було зарахова-
но до груп фізкультурно-реабілітаційної підготовки Львівського та Рівненського регіональ-
них центрів фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Середній вік спортсменів 
був 26,44±6,26 року. Анкетування було проведено двічі. Уперше анкетування відбулося до 
початку занять, тобто до моменту зарахування осіб із вадами зору до груп фізкультурно-ре-
абілітаційної підготовки. Повторне анкетування було проведено на останньому контрольно-
му тренувальному занятті перед переведенням спортсменів у групи початкової підготовки 
з видів спорту. Тренувальна програма підготовки спортсменів на етапі спортивно-реабіліта-
ційної підготовки передбачала 40 годин навчально-тренувальних занять.

З метою визначення значущості мотивів до занять спортом було обраховано середній 
ранг, суму рангів та середнє квадратичне відхилення. Для запитань, що передбачали від-
повідь у вигляді ранжування показників за значущістю, було обраховано також коефіцієнт 
конкордації за допомогою методу Кенделла з метою визначення узгодженості думок рес-
пондентів. Статистичну обробку матеріалів дослідження проводили за допомогою програм-
ного пакета Microsoft Excel 2010 та програми Statisticа 6.0.

Виклад основного матеріалу дослідження з аналізом отриманих наукових резуль-
татів. Для виявлення ставлення осіб із вадами зору до систематичних занять спортом ми 
запропонували респондентам дати відповідь на запитання «Чи виникає у Вас бажання 
систематично займатися спортом?». До початку занять у групах фізкультурно-реабілітацій-
ної підготовки було виявлено одну особу, яка не мала бажання до занять спортом. Більшість 
респондентів, зокрема 21 особа (61,76 %), зазначили, що в них виникає бажання займатися 
спортом, але не систематично. За результатами анкетування, 12 осіб із вадами зору зазначи-
ли, що мають бажання систематично займатися спортом (рис. 1). Необхідно зазначити, що 
всі особи з вадами зору, які були зараховані згодом до груп фізкультурно-реабілітаційної 
підготовки, самостійно звернулися, щоб займатися спортом, у регіональні центри фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
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У результаті повторного анкетування перед переведенням спортсменів до груп почат-
кової підготовки з видів спорту було виявлено, що кількість осіб, у яких виникає бажання 
займатися спортом, але не систематично, зменшилася на 41,17 % та становила 7 спортсменів 
(20,59 % респондентів). Серед опитаних у кінці етапу спортивно-реабілітаційної підготовки 
не було виявлено осіб, які не мали бажання займатися спортом. Більшість респондентів, зо-
крема 26 осіб (76,47 %), у своїх відповідях зазначили, що хотіли би систематично займатися 
у групах з видів спорту (рис. 1), що може свідчити про підвищення рівня зацікавленості 
осіб із вадами зору та підвищення рівня їхньої загальної мотивації до занять спортом після 
проходження тренувальної програми на етапі спортивно-реабілітаційної підготовки.

Рис. 1. Ставлення осіб із вадами зору до систематичних занять спортом
до початку занять та в кінці етапу спортивно-реабілітаційної підготовки 

(за результатами анкетування, n=34):
– до початку занять;     – у кінці етапу спортивно-реабілітаційної підготовки

З метою виявлення особливостей мотивації до занять спортом респондентам було за-
пропоновано відранжувати мотиви за значущістю в межах від 1 до 11 балів. Для оцінювання 
узгодженості відповідей респондентів було визначено коефіцієнт конкордації за допомогою 
методу Кенделла, який за результатами анкетування до початку занять дорівнював 0,840, 
а після повторного анкетування – 0,864, що дає змогу стверджувати про задовільну узгодже-
ність думок респондентів в обох анкетуваннях.

Визначення рангів мотивів до занять спортом в осіб із вадами зору, які не займалися 
спортом, дало змогу встановити, що найбільш значущим у формуванні мотивації, на думку 
респондентів, є мотив «отримання похвали від батьків, або родичів», сума балів якого ста-
новила 346 (SD = 1,19). Оскільки здебільшого особи з вадами зору позбавлені можливості 
вільного пересування та велику частину вільного часу проводять удома з сім’єю, то схвальні 
відгуки батьків або родичів є для них одним з основних стимулів до занять спортом. Необ-
хідно зазначити, що значущість цього мотиву для осіб із вадами зору в кінці етапу спор-
тивно-реабілітаційної підготовки знижується. Так, сума балів за результатами повторного 
анкетування цього мотиву становила 251 бал (SD = 0,85), що свідчить про початок процесу 
адаптації осіб із вадами зору до навколишнього середовища та підвищення рівня самостій-
ності в суспільній діяльності (табл. 1).

Важливим результатом дослідження є виявлення свідомого ставлення осіб із вадами 
зору до власного здоров’я та рівня фізичної підготовленості й усвідомлення позитивного 
впливу занять спортом, що підтверджують відповіді респондентів щодо значущості моти-
вів. Як до початку занять, так і в кінці етапу спортивно-реабілітаційної підготовки одним із 
найбільш значущих мотивів респонденти визначили мотив «поліпшення стану здоров’я» – 
342 та 341 бал відповідно (SD = 0,85; SD = 0,76) та мотив «підвищення рівня фізичної під-
готовленості» – 283 та 321 бал відповідно (SD = 1,07; SD = 0,66).
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Таблиця 1
Значущість мотивів до занять спортом осіб з вадами зору 

до початку занять та в кінці етапу спортивно-реабілітаційної підготовки 
(за результатами анкетування, n=34)

№ 
з/п Мотив

До початку занять
У кінці етапу спортивно-

реабілітаційної 
підготовки

R ∑R SD R ∑R SD

1 Отримання похвали від батьків або 
родичів 10,18 346 1,19 7,38 251 0,85

2 Поліпшення стану здоров’я 10,06 342 0,85 10,03 341 0,76

3 Знайомство з новими людьми та 
спілкування 9,03 307 1,11 5,68 193 1,02

4 Підвищення рівня фізичної 
підготовленості 8,32 283 1,07 9,44 321 0,66

5 Прагнення суспільного визнання через 
досягнення спортивного результату 6,24 212 1,58 10,5 357 0,75

6 Прагнення відчувати себе частиною 
команди 5,85 199 1,83 2,50 85 1,78

7 Отримання можливості подорожувати 
через участь у змаганнях 5,15 175 1,13 4,56 155 0,93

8 Подолання перешкод та досягнення 
успіху 3,79 129 1,04 6,71 228 1,87

9 Поліпшення матеріального становища 3,12 106 1,04 1,56 53 1,05

10 Прагнення бути схожим на відомого 
спортсмена 2,29 78 1,78 3,24 110 1,37

11 Самовдосконалення та розвиток 
вольових якостей 1,97 67 1,19 4,41 150 1,02

Примітки: R– середній ранг; ∑R – сума рангів; SD – середнє квадратичне відхилення.

Неможливість вільного пересування обмежує кількість соціальних контактів, тому 
особи з вадами зору вважають заняття спортом можливістю спілкування та знайомства 
з новими людьми, що дає змогу пояснити високу значущість мотиву «знайомство з новими 
людьми та спілкування» та середню значущість мотиву «прагнення відчувати себе части-
ною команди», сума рангів яких до початку занять становила 307 балів (SD = 1,11) та 199 
балів (SD = 1,11) відповідно. Водночас після проходження тренувальної програми на етапі 
спортивно-реабілітаційної підготовки сума рангів мотиву «знайомство з новими людьми 
та спілкування» зменшилася до 193 балів (SD = 1,02), а мотиву «прагнення відчувати себе 
частиною команди» – до 85 балів (SD = 1,78) (табл. 1).

Адаптивний спорт як засіб соціальної інтеграції сприяє відновленню психічної рів-
новаги, нівелюванню відчуття ізольованості та непотрібності, набуттю впевненості у своїх 
можливостях й усвідомленню суспільного значення спортивної діяльності, що дає змогу 
відчути себе частиною суспільства та підвищити соціальну активність осіб з інвалідністю. 
Підтвердженням цього є те, що на тлі зниження інших мотивів виявлено, що в кінці етапу 
спортивно-реабілітаційної підготовки провідним мотивом, на думку осіб з вадами зору, був 
мотив «прагнення суспільного визнання через досягнення спортивного результату». До за-
нять сума рангів цього мотиву становила 212 балів (SD = 1,58), а у кінці етапу спортивно-ре-
абілітаційної підготовки – 357 балів (SD = 0,75). Аналогічну ситуацію виявлено в динаміці 
значущості мотивів «подолання перешкод та досягнення успіху» та «самовдосконалення та 
розвиток вольових якостей», сума балів яких до початку занять становила 129 балів (SD = 
1,04) та 67 балів (SD = 1,19). У кінці етапу спортивно-реабілітаційної підготовки сума балів 
мотиву «подолання перешкод та досягнення успіху» збільшилася до 228 балів (SD = 1,87), 



Марія РОЗТОРГУЙ, Аліна ПЕРЕДЕРІЙ, Юрій БРІСКІН60

а мотиву «самовдосконалення та розвиток вольових якостей» – до 150 балів (SD = 1,02), 
що свідчить про підвищення рівня розвитку вольових якостей спортсменів на тлі відчуття 
задоволення від подолання труднощів, що сприяє подоланню соціально-психічних бар’єрів 
(див.табл. 1).

У результаті дослідження виявлено низькі показники значущості до початку занять 
і в кінці етапу спортивно-реабілітаційної підготовки мотивів «отримання можливості подо-
рожувати через участь у змаганнях», «поліпшення матеріального становища» та «прагнення 
бути схожим на відомого спортсмена». Сума рангів до початку занять мотиву «отриман-
ня можливості подорожувати через участь у змаганнях» становила 175 балів (SD = 1,02), 
а в кінці – 155 балів (SD = 0,93). Значущість мотивів «поліпшення матеріального станови-
ща» та «прагнення бути схожим на відомого спортсмена» до початку занять дорівнювала 
106 балів (SD = 1,04) та 78 балів (SD = 1,78) відповідно. За результатами повторного анке-
тування сума рангів цих мотивів становила 53 бали (SD = 1,05) та 110 балів (SD = 1,37). Це 
свідчить, що спортсмени з вадами зору не вважають заняття спортом засобом отримання 
прибутку та розважальною діяльністю.

Висновки. Процес формування мотивації до занять спортом у осіб з інвалідністю за-
лежить від великої кількості чинників, зокрема від кваліфікації спортсменів. Установлено, 
що значущість мотивів до занять спортом в осіб із вадами зору до початку занять та в кінці 
етапу спортивно-реабілітаційної підготовки відрізняються, що підтверджує існування за-
лежності між особливостями формування мотивації спортсменів з інвалідністю та їх ква-
ліфікацією.

На основі аналізу результатів анкетування встановлено, що до початку занять спортом 
рушійними мотивами до спортивної діяльності в осіб із вадами зору були похвала від бать-
ків та родичів, поліпшення стану здоров’я та фізичної підготовленості, знайомство з нови-
ми людьми та спілкування.

Результати повторного анкетування в кінці етапу спортивно-реабілітаційної підго-
товки свідчать, що в результаті систематичних занять в осіб із вадами зору відбулася змі-
на пріоритетів мотивів до спортивної діяльності. У кінці етапу спортивно-реабілітаційної 
підготовки значущість похвали від батьків та родичів як мотиву до спортивної діяльності 
знизилась, а найбільш значущими мотивом до занять спортом в осіб із вадами зору було 
визначено прагнення до суспільного визнання через досягнення спортивного результату. 
Свідоме ставлення до власного фізичного стану та здоров’я сприяє формуванню стійкої 
мотивації до занять спортом, що підтверджено високими показниками значущості мотивів 
щодо стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості до початку занять та в кінці етапу 
спортивно-реабілітаційної підготовки.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробленням програм підготовки 
для спортсменів різної кваліфікації у силових видах адаптивного спорту.
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ 
СПОРТОМ У ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ 
ЗРЕНИЯ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ

Мария РОЗТОРГУЙ, 
Алина ПЕРЕДЕРИЙ, Юрий БРИСКИН

Львовский государственный университет 
физической культуры, г. Львов, Украина, 
e-mail: mariia.roztorhyi@gmail.com

Аннотация. Научные знания по проблеме мотивации к занятиям спорта у лиц с на-
рушениями зрения ограничены исследованиями зависимости мотивации от спортивной 
специализации. Целью исследования является выявление особенностей формирования мо-
тивации к занятиям спортом у лиц с нарушениями зрения на этапе спортивно-реабилитаци-
онной подготовки. Исследование проводилось на базе Львовского и Ровенского региональ-
ных центров физической культуры и спорта инвалидов «Инваспорт» с привлечением 34 лиц 
с нарушениями зрения. В результате исследования установлено, что наиболее значимыми 
мотивами к спортивной деятельности у лиц с нарушениями зрения были похвала от роди-
телей и родственников, улучшение здоровья и физической подготовленности, знакомство 
с новыми людьми, общение и стремление к общественному признанию через достижение 
спортивного результата.

Ключевые слова: мотивация, адаптивный спорт, недостатки зрения, подготовка.

MOTIVATION OF VISUALLY IMPAIRED 
PEOPLE TO DOING SPORTS AT 
THE STAGE OF SPORTS AND 
REHABILITATION TRAINING

Mariia ROZTORHUI, 
Alina PEREDERII, Yurii BRISKIN

Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 
Ukraine, e-mail: mariia.roztorhyi@gmail.com

Abstract. The available scientific knowledge on motivation to exercise in people with vi-
sual impairments is limited to the studies of motivation dependence on sports specialization. The 
objective of the study is to identify the specifics of formation of motivation to exercise in the 
visually impaired at the stage of sports and rehabilitation training. The research was conducted at 
the facilities of Lviv and Rivne "Invasport" regional centers of physical education and sports for 
people with disabilities involving 34 persons with visual impairments. The study found that the 
most important motives for sports activities in visually impaired people were praise from parents 
and relatives, improved health and physical fitness, familiarity with new people, communication 
and the desire for public recognition through the achievement of a sporting result.

Keywords: motivation, adaptive sport, visual impairment, training.
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