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розширенню та збагаченню мовного роз
витку. (Н. Байкіна, І.Сермеєв 1991). 
Корекційно-педагогічний процес з фізич

ного виховання в школі для глухих повинен 
проводитися із врахуванням віку, статі, фізи
чного розвитку та фізичної підготовленості 
дітей.

Корекція -  це сукупність педагогічних і 
лікувальних заходів, скерованих на виправ
лення недоліків у розвитку дитини. Вихован
ня і навчання аномальних дітей відбувається 
у спеціально створених умовах, де під впли
вом навчально-виховного процесу і лікуваль
них заходів здійснюється подолання, корек
ція і компенсація порушень функцій фізично
го і розумового розвитку.

Забезпечити науково-обґрунтований про
цес фізичного виховання у спеціальній школі 
неможливо без знань про стан здоров’я дітей, 
схильностей їх до різноманітних захворю
вань, особливостей фізичного розвитку.

В зв’язку з цим спеціальні школи повинні 
мати різні системи фізичного виховання і фі
зичної реабілітації, які враховують функціо
нальні психічні та рухові здібності аномаль
них дітей.

Випускників ВНЗ фізкультурного профі
лю слід готувати до вирішення завдань, які 
ставить перед ними суспільство і покликана 
вирішувати сучасна школа. Зміни у підготов
ці вчителя для роботи з аномальними дітьми 
повинні спричинити вдосконалення навчаль
ного плану, графіку проходження навчальних 
дисциплін, навчальних програм та програм 
навчальної практики.
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