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У статті з урахуванням сучасного етапу розвитку галузевих наукових знань та на основі комплекс-
ного аналізу понятійно-категоріального апарату рекреації уточнено трактування поняття «рекреаційна 
культура», як складової фізичної культури. Здійснено систематизацію рекреаційних потреб студентської 
молоді. Розроблено та обґрунтовано структуру і зміст технології формування рекреаційної культури 
студентської молоді та визначено й опрацьовано організаційно-методичні умови її реалізації у вищому 
навчальному закладі засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Доведено ефективність засто-
сування технології формування рекреаційної культури студентської молоді з огляду позитивного впливу 
на показники фізичного стану, теоретичної підготовленості, обсягу рухової активності, організацію корис-
ного дозвілля та активного відпочинку, рівня рекреаційної культури.
Ключові слова: рекреаційна культура, студенти, фізичне виховання, вільний час, дозвілля.

Постановка проблеми. Студентський вік – 
це специфічний стан становлення особис-

тості, пов’язаний із стадією розквіту її фізичних 
та духовних можливостей, адже в цьому віці 
відбувається інтенсивна соціалізація особистос-
ті та розуміння вагомості свого інтелектуального 
та фізичного розвитку, як передумови успішної 
фахової підготовки до майбутньої творчої пра-
ці й щасливого особистого життя. Як стверджу-
ють автори [12, с. 79; 18, с. 8 та ін.] саме у вищій 
школі необхідно залучати студентів не тільки до 
регламентованихрозкладом занять, а й формува-
ти у них культуру дозвілля. Загальна культура, 
рівень розвитку молодої людини розкриваються 
у вмінні використовувати свій вільний час. 

Як засвідчують науковці [9, с. 147; 13, с. 28] ак-
туальність проблеми формування рекреаційної 
культури молоді зумовлена також рядом супер-
ечностей між потребою суспільства у поглибленні 
культури дозвілля студентів і відсутністю систе-
ми науково-методичної підтримки формування 
такої культури у процесі фізичного виховання; 
потребою молоді у самоствердженні, спілкуванні, 
творчій самореалізації та невмінням раціонально 
використовувати для цього вільний час; значним 
потенціалом засобів фізичної рекреації у вихованні 
рекреаційної культури студентів і обмеженим їх 
використанням у вільний час. Недостатня наукова 
розробленість зазначеної проблеми викликає необ-
хідність її глибокого і послідовного вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз спеціальної науково-методичної літера-
тури свідчить, що у сучасних дослідженнях не-
достатньо уваги приділено рекреаційній культурі 
студентської молоді. Вивчення стану питання по-
казало, що дослідниками рекреаційна культура 
розглядається як добровільна рухова активність 
з використанням фізичних вправ, спрямованих 
на поліпшення психофізіологічної працездатнос-
ті, розвага і різнобічне вдосконалення особистості 
студентів в процесі професійної підготовки [19], 
як одна з функцій культури, пов'язана з віднов-
ленням людиною своїх духовних сил, оновленням 
і приведенням в норму свого духовного потенці-
алу, проведенням своєрідної «профілактики» ду-
ховного стану, як результат підтримки і віднов-
лення здоров’я, як феномен загальної культури, 

що відображає спосіб організації та змістовну на-
повненість вільного часу з метою всебічного роз-
витку особистості студента та вираження своєї 
сутності як освіченість, фізична підготовленість 
та удосконалення особистості, відображені у здо-
ровому способі життя [7, с. 220]. Окремим питан-
ням формування культури дозвілля приділяли 
увагу О. Бойко [6, с. 124], С. Пішун [13, с. 87], 
К. Сергієнко [14, с. 16] та інші науковці. 

Водночас встановлено, що у науковій літера-
турі недостатньо дослідженим залишається пи-
тання формування і розвитку рекреаційної куль-
тури студентської молоді у сучасних умовах.

Мета статті. Виявити проблеми та обґрун-
тувати підходи щодо формування рекреаційної 
культури студентської молоді в умовах активно-
го дозвілля.

Виклад основного матеріалу. Узагальнен-
ня теоретичних положень щодо визначення су-
часного змісту поняття «рекреаційна культура» 
дозволило нам на основі доповнення наявних 
трактувань представити власне визначення 
«рекреаційна культура – сукупність засвоєних 
форм людської поведінки, надбаних знань і видів 
рухової діяльності, орієнтованих на задоволення 
фізичних, духовних і соціальних потреб людей 
у вільний час за допомогою використання засобів 
оздоровчо-рекреаційної рухової активності».

Розглядаючи оздоровчо-рекреаційну діяль-
ність, слід відмітити, що існує декілька методо-
логічних підходів до розкриття її сутності: діяль-
ність, спрямована на оптимізацію оперативної 
працездатності, підтримка і відновлення життє-
вих сил; активне дозвілля, відпочинок у вільний 
час, розваги; засіб набуття і реалізації життєвих 
цінностей. Сутність формування рекреаційної 
культури студентської молоді полягає у ство-
ренні таких умов у фізкультурно-освітньому 
процесі, за яких студент стає її суб’єктом, здат-
ним розробляти і реалізувати власні програми 
оздоровчо-рекреаційної діяльності. Процес фор-
мування рекреаційної культури студентської мо-
лоді повинен здійснюватися на основі взаємодії 
педагогічної та соціальної систем, які забезпечу-
ють всебічний розвиток особистості, формування 
усвідомленої потреби в активному способі життя, 
задоволенні потреби студентів у зміцненні і збе-
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реженні здоров’я, рухової активності, раціональ-
ному відпочинку і розвагах, творчому розвитку 
і спілкуванні. Для підвищення рухової активнос-
ті студентів мають бути враховані їх переваги 
у виборі форм, видів, змісту і організації оздо-
ровчо-рекреаційної діяльності.

У фаховій літературі представлено три під-
ходи до визначення рекреаційної культури: ак-
сіологічний (розглядає рекреаційну культуру як 
форму її нормативно-ціннісної регуляції та мате-
ріально-технічного забезпечення, змістовну напо-
вненість вільної життєдіяльності); акмеологічний 
(розглядає культуру дозвілля як прагнення лю-
дини виразити свою сутність, розкрити соціальну 
активність, що сприяє всебічному розвитку осо-
бистості; спосіб реалізації та збагачення основних 
сутнісних сил людини у процесі вільно обраної 
діяльності); адаптивний (культура дозвілля роз-
глядається як спосіб організації дозвілля, спосіб 
опанування творчим потенціалом вільного часу).

Ми згодні з твердженням С. Пішуна 
[17, с. 86], що для дослідження проблеми фор-
мування рекреаційної культури надзвичайно 
важливою є мотиваційна діяльність молоді. Щоб 
мотивувати свою діяльність, особистість пови-
нна визначити предмет своєї потреби або уяви-
ти його у вигляді якогось суб’єктивного образу, 
мети, котрі необхідно задовольнити. Тому нами 
досліджувалася мотивація студентів. Результати 
анкетування засвідчили, що провідними мотива-
ми до оздоровчо-рекреаційної рухової активнос-
ті студентської молоді виступають такі, як задо-
волення від руху (8,56 балів); позитивні емоції 
(8,37 балів); спілкування (8,14 балів); самовдос-
коналення (7,86 балів); домінування (7,63 бали), 
ігри та розваги (7,58 балів), самовдосконалення 
(7,37 балів); звички (7,17 балів). Отримані нами 
дані кореспондуються з результатами дослід-
жень О.В. Андрєєвої, У.М. Катерини, О.О. Садов-
ського [2], О.Л. Благій, М.Ю. Ячнюка [8].

В основі суспільно значущих мотивів лежать 
види діяльності, які забезпечують самовдос-
коналення людини. До основних мотивів участі 
в рекреаційній діяльності ми віднесли: мотиви, 
пов’язані з прагненням до самореалізації в кон-
кретній діяльності (прагнення на практиці проя-
вити свої здібності); мотиви, переважно пов’язані 
з рекреаційною спрямованістю (прагнення відпо-
чити після напруженої праці, навчання, змістовно 
і цікаво провести вільний час); мотиви, переваж-
но пов’язані з реалізацією комунікативних інтер-
есів (прагнення духовно збагатитися від спілку-
вання з цікавими людьми); мотиви, переважно 
пов’язані з предметно-споглядацькою спрямова-
ністю; престижні мотиви (прагнення досягти ви-
знання, успіху); мотиви, пов’язані з прагненням 
людини перенести елементи творчості в сферу 
дозвілля; мотиви, пов’язані з прагненням бути 
схожим на інших (мода, наслідування).

Нашими дослідженнями встановлено, що при-
вабливими видами рухової активності для сту-
дентської молоді є засоби спортивної анімації. 
Узагальнення теоретичного матеріалу свідчить, 
що анімація є одним з найбільш перспективних 
видів роботи з населенням, оскільки, носить бага-
тосторонній характер, який відповідає широкому 
колу потреб, інтересів та запитів людей. Основне 
призначенням будь-якої анімації, у тому числі 

спортивної, – пожвавити процес дозвілля, оно-
вити поведінку і погляди людей, залучити яко-
мога більше населення до корисного відпочинку, 
забезпечити при цьому максимум позитивних 
емоцій, сприяти відновленню втрачених конди-
цій та самовдосконаленню. Окрім цього, анімація 
спрямована на всебічний розвиток особистості 
(соціальний, духовний, фізичний), підвищує вну-
трішній потенціал особистості, необхідний для 
подолання негативних проявів та сприяє осо-
бистісному удосконаленню [8, с. 56]. Спортивна 
анімація включає в себе одночасно розважальні 
заходи та різноманітні спортивні та рухливі ігри, 
вправи та змагання, що робить програми цікави-
ми та корисними для формування рекреаційної 
культури, підвищення рівня здоров’я. 

Як стверджують автори [6; 16] наслідком не-
раціонального використання вільного часу сту-
дентами є невпорядкованість їх життєдіяльності, 
яка відображається в таких компонентах як не-
своєчасний прийом їжі, систематичне недосипан-
ня, виконання домашніх завдань в час призначе-
ний для сну, низька тривалість перебування на 
свіжому повітрі, наявність шкідливих звичок, що 
в свою чергу неминуче призводить до зниження 
рівня здоров’я молоді. Зазначені положення були 
враховані нами при розробці технології форму-
вання рекреаційної культури студентської молоді.

Аналіз рухової активності досліджуваного 
контингенту свідчить, загалом, про низький її рі-
вень. Результати наших досліджень корелюють 
з даними отриманими європейськими дослідни-
ками, які свідчать про те, що основними моти-
вами до занять руховою активністю є: задово-
лення, бажання бути у формі, дух суперництва, 
інтерес [23; 24; 25 та ін.]. Стримуючими фактора-
ми до занять фізичною активністю були факто-
ри пов’язані з навчанням (виконання самостійної 
роботи, відсутність часу). Сучасна студентська 
молодь зацікавлена в участі у руховій активності 
під час дозвілля, якщо остання передбачає відпо-
чинок у компанії однолітків у місцях відпочинку 
(парки, нічні клуби, рекреаційні центри). Рекреа-
ційні центри мають великий вплив на формуван-
ня загального відношення студентів до фізичної 
культури загалом. Опитування американських 
студентів показало, що студенти, які регуляр-
но відвідують рекреаційний центр у вільний від 
навчання час, активно беруть участь у спортив-
ній діяльності університету, в той час як сту-
денти, які не відвідують рекреаційний центр, 
зовсім не зацікавлені в навчальному процесі 
та діяльності у вищому навчальному закладі [26].  
Крім цього останні більш схильні до шкідливих 
для здоров’я звичок (куріння, вживання алкого-
лю тощо) та ведуть пасивний спосіб життя.

Нами досліджувалися питання оцінки рів-
ня рекреаційної культури студентської молоді.  
Ми підтримуємо думку більшості науковців щодо 
включення до структури рекреаційної культу-
ри студентської молоді декількох компонентів: 
мотиваційно-особистісний компонент (рівень 
сформованості мотиваційно-потребової сфери); 
інтелектуальний компонент (рівень теоретич-
них знань, практичних умінь і навичок самостій-
но використовувати засоби фізичної культури 
і спорту); особистісно-діяльнісний компонент (рі-
вень фізичної кондиції).
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Для кількісної оцінки рекреаційної культу-
ри нами був використаний підхід, запропоно-
ваний роботі О.А. Томенка [19, с. 14], на основі 
якого розроблена та обґрунтована інтегральна 
оцінка. Для використання в умовах навчально-
го процесу з фізичного виховання студентської 
молоді та в процесі самостійних занять фізич-
ними вправами нами запропоновано експрес-ін-
декс оцінювання рекреаційної культури. До його 
змісту були включені найбільш зручні для під-
рахунку і використання показники, які можуть 
бути визначені шляхом анкетування: обсяг до-
бової рухової активності високого або середнього 
рівня (в годинах), рівень теоретичної підготовле-
ності, рівень фізичної працездатності (за пробою 
Руф’є), кількість самостійних занять фізичними 
вправами, свідома потреба в заняттях фізичною 
культурою, яка прямо характеризує аксіологічну 
складову рекреаційної культури.

За розробленим алгоритмом оцінки визначе-
но показник рівня сформованості рекреаційної 
культури студентської молоді. Встановлено, що 
більшість студентів мають низький рівень рекре-
аційної культури.

Незважаючи на наявність численних науко-
вих здобутків у сфері оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності [6; 15 та ін.], залишаються не 
вирішеними питання щодо формування рекреа-
ційної культури студентської молоді у процесі 
позанавчальних занять з фізичного виховання. 

На сьогоднішній день технологічний підхід 
до різних видів діяльності став розглядатися як 
один з найактуальніших і в рекреаційно-оздоров-
чій сфері [6]. Дослідженнями встановлено ефек-
тивність його впровадження у процес фізичного 
виховання молодших школярів [21], практику 
роботи літніх оздоровчих таборів з дітьми се-
реднього шкільного віку (11-14 років) [3], процес 
позаурочної фізкультурно-оздоровчої та рекре-
аційної діяльності школярів старших класів [5], 
процес фізичного виховання студентів вищих на-
вчальних закладів [13]. Тому нами були вивчені 
передумови розробки технології формування ре-
креаційної культури студентської молоді у про-
цесі фізичного виховання. 

До основних передумов розробки нами від-
несено соціально-психологічні, що включають 
ціннісні орієнтації студентів, їх мотивацію до 
оздоровчо-рекреаційних занять, особливості 
вільночасової діяльності, та організаційні, що 
містять рівень залучення молоді до оздоровчо-
рекреаційної рухової активності, відношення 
студентів до організації занять з фізичного ви-
ховання, рівень теоретичних знань і практичних 
умінь, особливості програмно-методичного за-
безпечення процесу фізичного виховання у на-
вчальному закладі тощо. 

З метою перевірки необхідності та доцільнос-
ті впровадження в процес фізичного виховання 
вищих навчальних закладів технології форму-
вання рекреаційної культури студентської мо-
лоді було проведено експертне опитування ви-
кладачів фізичного виховання ВНЗ міста Києва.  
Була виявлена думка експертів щодо необхід-
ності та етапів впровадження означеної техно-
логії, виявлені основні критерії ефективності 
технології формування рекреаційної культури 
студентської молоді, проблеми і недоліки розроб-

ки та впровадження існуючих технологій фор-
мування культури дозвілля та вільного часу, а 
також визначені пріоритетні види рекреації, які 
слід включати до технології. Більшість експертів 
вважають за доцільне впровадження в процес 
фізичного виховання зазначених технологій.

На основі отриманих у констатувальному 
експерименті даних, визначених передумов, 
експертного оцінювання доцільності створення 
технології розроблено, обґрунтовано та запрова-
джено структуру та зміст технології формування 
рекреаційної культури студентської молоді, яка 
містить мету, завдання, принципи, етапи реалі-
зації, програма з використанням засобів спор-
тивної анімації, форми організації, засоби, кри-
терії ефективності.

При розробці технології формування рекре-
аційної культури студентської молоді, окрім за-
гальновизнаних, також були враховані підходи 
Л.Р. Щур [22], С.М. Футорного [20] щодо теоретич-
ного обґрунтування технології формування нави-
чок здорового способу життя, яка дає змогу в умо-
вах навчальних та самостійних занять фізичним 
вихованням впливати на процес формування на-
вичок здорового способу життя студентів.

Практичною складовою технології формуван-
ня рекреаційної культури студентської молоді 
виступила програма, з використанням засобів 
спортивної анімації та рекреаційних ігор.

Програма включала теоретичний та практич-
ний блоки та містила інформацію про особливос-
ті організації позанавчальних занять з фізичного 
виховання, питання контролю та самоконтролю 
показників фізичного стану студентів в процесі 
занять оздоровчо-рекреаційною руховою актив-
ністю, використання інноваційних засобів органі-
зації занять під час активного дозвілля, нормуван-
ня фізичних навантажень в процесі таких занять. 

Також доведено доцільність та необхідність 
використання інноваційних засобів рухової ак-
тивності та форм організації позанавчальних 
занять при розробці подібних програм, що сут-
тєво впливає на підвищення мотивації молоді 
до участі у таких програмах. Так, нами розши-
рено та доповнено наявні розробки науковців 
щодо актуальності застосування інтерактивних 
методів підвищення рівня теоретичних знань.  
Для підвищення якості навчального процесу з те-
оретико-методичної підготовки студентів нами 
використовувались наступні інтерактивні методи 
навчання: інформаційні повідомлення, «мозковий 
штурм», інтерактивні презентації, міні-лекції, 
запитання та відповіді, дебати на задану тем. 

Оцінка ефективності запропонованої техноло-
гії формування рекреаційної культури студентів 
здійснювалася у процесі педагогічного експеримен-
ту, тривалість якого склала один навчальний рік.

Проведений педагогічний експеримент дозво-
лив визначити ефективність запропонованих за-
ходів, які оцінювалась за допомогою виділених 
критеріїв ефективності, в якості яких виступили 
визначені складові рекреаційної культури: рі-
вень теоретичних знань, практичних умінь, зміни 
у мотиваційно-ціннісному ставленні, показники 
фізичного та психоемоційного стану студентської 
молоді. Про ефективність розроблених заходів 
свідчить покращення рівня рекреації культури 
загалом і окремих її компонентів, зокрема.
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Так, спостерігалося підвищення рівня рухо-
вої активності студентів, особливо на середньому 
та високому рівнях, зниження захворюваності 
досліджуваного контингенту впродовж навчаль-
ного року. Достовірні зміни відбулися і у покра-
щення показників теоретичного підготовленості 
студентів, показників фізичного та психоемоцій-
ного стану. Серед показників фізичного стану до-
стовріно покращилися показники працездатності 
та фізичного здоров’я. Достовірні зміни відбу-
валися і у покращенні самопочуття, активності 
та настрою. Впроваджена технологія змістила 
акценти в розумінні цінностей фізичної культу-
ри. Так, у юнаків найбільш суттєві зрушення ви-
явлено в цінності «набуття теоретичних знань, 
необхідних в майбутньому», яка покращила 
рангове становище порівняно з початком дослі-
дження (п’яте на противагу восьмому), ставши 
таким чином домінуючою. Дівчата більше почали 
цінувати психічні якості, адже цінність фізичної 
культури «виховання психічних якостей» пере-
йшло з групи індиферентних в ядро (2 місце). 
Кращих позицій надано цінностям «всебічний 
гармонійний розвиток» (четверте місце проти 
сьомого), «підвищення розумової та фізичної 
працездатності» (шосте проти восьмого), а також 
цінності «набуття теоретичних знань». 

Впроваджені розробки сприяли підвищенню 
рівня обізнаності студентів з основними ком-
понентами рекреаційної культури, де, з одно-
го боку, студенти знайомилися з теоретичними 
складовими формування рекреаційної культу-
ри, а з іншого, оволодівали практичними нави-
чками оздоровлення і проведення дозвілля за 
допомогою засобів спортивної анімації. Відміча-
лося збільшення кількості студентів, які задово-

лені організацією процесу фізичного виховання 
в умовах дозвілля.

Висновки. Проведений аналіз свідчить про 
невідповідність рекреаційної діяльності сучасних 
студентів її потенційним можливостям, що зу-
мовлено відсутністю рекреаційних програм, про-
ектів у вищих навчальних закладах, недостат-
ньою залученістю молоді до різних видів і форм 
дозвілля; неналежною професійною підготовкою 
та відсутністю мотивації педагогів до її органі-
зації та проведення; відсутність партнерської 
співпраці між вищими навчальними закладами 
та дозвіллєвими установами в його організації 
і проведенні.

На основі проведених досліджень нами розро-
блено та обґрунтовано структуру і зміст техноло-
гії формування рекреаційної культури студент-
ської молоді (мету, завдання, принципи, умови, 
програми, критерії ефективності) та визначено 
й опрацьовано організаційно-методичні умови її 
реалізації у вищому навчальному закладі засо-
бами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 
Результати проведеного педагогічного експери-
менту довели ефективність застосування тех-
нології формування рекреаційної культури сту-
дентської молоді з огляду позитивного впливу на 
показники фізичного стану, теоретичної підго-
товленості, обсягу рухової активності, організа-
цію корисного дозвілля та активного відпочинку, 
рівня рекреаційної культури.

Перспективи подальших досліджень. Подаль-
шого наукового вивчення потребують питання 
організації оздоровчо-рекреаційних занять з ви-
користанням засобів оздоровчо-рекреаційної ру-
хової активності, підвищення рівня рекреаційної 
культури різних груп населення.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Аннотация
В статье с учетом современного этапа развития отраслевых научных знаний и на основе комплексного 
анализа понятийно-категориального аппарата рекреации уточнено определение понятия «рекреаци-
онная культура», как составляющей физической культуры. Осуществлена систематизация рекреа-
ционных потребностей студенческой молодежи. Разработано и обосновано структуру и содержание 
технологии формирования рекреационной культуры студенческой молодежи, определены и апробиро-
ваны организационно-методические условия ее реализации в высшем учебном заведении средствами 
оздоровительно-рекреационной двигательной активности. Доказана эффективность применения тех-
нологии формирования рекреационной культуры студенческой молодежи с позиции положительного 
влияния на показатели физического состояния, теоретической подготовленности, объема двигательной 
активности, организацию полезного досуга и активного отдыха, уровня рекреационной культуры.
Ключевые слова: рекреационная культура, студенты, физическое воспитание, свободное время, досуг.
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THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL CULTURE  
IN STUDENT YOUTH IN THE CONTEXT OF ACTIVE LEISURE

Summary
In the article, taking into account the current stage of development of scientific knowledge in the field 
and on the basis of a comprehensive analysis of the conceptual and categorical framework of recreation, 
the interpretation of the concept of “recreational culture” as a component of physical culture is justified. 
The systematization of recreational needs of student youth is carried out. The structure and content 
of the technology of development of recreational culture in student youth is developed and substantiated. 
Furthermore, the organizational and methodological conditions for its implementation in the higher edu-
cational institution by means of health-enhancing and recreational physical activity are defined and elabo-
rated. The efficiency of implementation of the technology of development of recreational culture in stu-
dent youth is proved from the perspective of positive influence on physical fitness indicators, theoretical 
preparedness, volume of physical activity, organization of healthy leisure and active rest, and the level 
of recreational culture.
Keywords: recreational culture, students, physical education, free time, leisure.


