
Ці дані дозволяють говорити про покращення досліджених показників дівчаток у 
порівнянні з показниками хлопчиків. Проаналізувавши чому хлопці не досягли таких 
результатів як дівчата, можна зробити висновок: по-перше, через хворобливий стан вони не 
спроможні були дотримуватися запропонованого рівня фізичних навантажень; по-друге, 
можливо вони просто не до кінця виконували і притримувались вимог інструктора 
лікувальної культури.
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The influence of non-traditional methods of curative gymnastics on schoolchildren, aged 11-13, 

who joined special medical groups at secondary school is considered in this paper. Investigative 
indices of schoolchildren of both sexes with chronic bronchitis and pneumonia are being compared 
to.
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Гострою проблемою зараз є підвищення рівня захворюваності дітей середнього 
шкільного віку. Це пов’язано зі зниженням імунних сил організму, з порушеннями постави, 
захворюваннями кардіо-респіраторних систем, нирок, головною біллю та зниженням 
рухового режиму підлітків. Здоров’я дітей — це здоров’я нації у майбутньому.

Проблема попередження гіпокінезії серед підлітків має особливе значення для 
охорони його здоров’я. Гіпокінезія підлітків є наслідком обмежень навчально-виховного 
процесу і перенавантаження навчальних програм, прагнення до побутового комфорту. 
Важливу роль у формуванні гіпокінезії також відіграють негативні екологічні умови та 
ірраціональне харчування.

Гіпокінезія підлітків викликає глибоку перебудову мікро- та макрофункціональних 
структур організму людини як біологічної системи. Малорухомість веде до змін в організмі 
від адаптаційно-фізіологічних до патологічних.

За даними А.Г.Сухарева (1991), у період навчання дефіцит рухової активності 
призводе до погіршення адаптації серцево-судиної системи підлітків і стандартного
ФІЗИЧНОГО н а в а н т а ж е н н я , ЗНИЖеННЯ Ж Е A , ехазхолвх -ртпла яопеетерину в

Гїпоклнезїя супроводжується паталогічними змінами в діяльності ЦНС, вегетативних 
функцій та обмінних процесів в організмі. Це проявляється зниженням здатності підлітка 
повноцінно виконувати соціальні функції (навчальна, трудова, спортивна діяльність). 
Підлітки стають роздратованішими, знижується тонус кори півкуль мозку, порушується сон, 
звужується діапазон міжособистісних стосунків. Зростає конфліктність у стосунках, 
знижується бар’єр нервово-психічної адаптації до навколишнього середовища.

Уроки фізичної культури в школі не можуть повністю компенсувати дефіцит рухової 
активності.

Підліткам найбільш притаманні такі види рухової активності, як спортивні та рухливі 
ігри, екскурсії, походи, подорожі, оздоровчі табори, де вони компенсують дефіцит рухової 
активності, спілкування та самоствердження. Також існує комплекс засобів реабілітації 
(відновлення) здоров’я та працездатності практично здорових людей:
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- раціональний режим праці та відпочинку;
- раціональне харчування;
- використання природних факторів для оздоровлення та загартовування;
- використання фізіотерапевтичних засобів оздоровлення;
- туризм, як важливіша форма фізичної активності;
- фізична активність в режимі праці та відпочинку.
Цей комплекс поєднує в собі туристська діяльність. У педагогічно-вірно 

організованому та проведеному поході є і раціональний режим праці і відпочинку і 
раціональне, збалансоване харчування, а також фізіотерапевтичні фактори (сонце, повітря, 
вода ), відновлення дефіциту рухомої активності. Тому туристська діяльність є одним із 
засобів оздоровлення та фізичного розвитку підлітків. Походи вихідного дня розривають 
напружену навчальну діяльність, знімають нервове напруження. Дні, проведені на свіжому 
повітрі, дають дітям могутній заряд бадьорості та енергії.

Туризм має характерне фізичне навантаження. Це перш за все хода, яка є 
фізіологічною потребою організму. Хода доступна за своїм фізіологічним навантаженням 
майже всім людям. При ході, особливо з вантажем, у русі приймають участь практично всі 
основні групи м’яз і кінцівок, спини, діафрагми, грудної клітини. У туризмі все 
підпорядковано логіці активного руху, посилених фізичних навантажень при достатньому та 
повноцінному відпочинку.

Метою дослідження було - розглянути шляху реабілітації підлітків засобами 
туристсько-краєзнавчої діяльності (ТКД). Для вирішення мети поставленого завдання:

1. Вивчити вплив засобів ТКД на реабілітацію підлітків в час навчання.
2. Визначити зміни в організмі школярів після відпочинку за допомогою засобів ТКД 

(похід вихідного дня, багатоденний похід, екскурсія).
У дослідженні взяли участь школярі 11-14 років, що не займаються спортом. Група 

складалася з 20 чоловік. Дослідження проводилися на базі УЗШ “Херсонський колегіум”.
Для вирішення завдань застосовувалися наступні методи дослідження:
- вивчення й аналіз літературних джерел;
- педагогічні методи;
- методи математичної статистики;
При проведенні педагогічного контролю були використані дві групи методів 

дослідження:
1. Метод визначення фізичної підготовленості підлітків (тест Руфье).
2. Метод визначення психологічного стану підлітків (методика САН).
Все дослідження будується на основних засобах ТКД:
- похід вихідного дня;
- похід другої ступені складності;
- екскурсія;
Результати дослідження. Результати, що були отримані в ході дослідження, свідчать 

про поліпшення фізичного і психічного стану підлітків.
Після дводенного походу загальною довжиною 28 км і середньою масою рюкзака до 8 

кг, у дітей спостерігалися позитивні зміни в психічному стані. У них покращився сон, апетит, 
діти стали урівноваженішими і спокійнішими. Спостерігається зниження пульсу (ЧСС у 
п'ятницю 17 уд/ІОс, у понеділок 15 уд/ІОс), що свідчить про поліпшення фізичного стану.

У поході другої ступені складності, тривалістю 6 днів, підлітки реалізували найбільш 
характерні психологічні особливості свого віку (спілкування, самоврядування, самоконтроль, 
взаємодопомога). Методика САН виявила значні зміни в поліпшенні самопочуття і настрою. 
Тест Руфьє про підвищення загальної витривалості, що також підтверджує шкільний тест 
крос 2000 м.

При проведенні екскурсії значних змін у фізичному стані не спостерігалося. 
Покращився настрій, самопочуття і підвищилася активність.
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Висновок. Здобуті нами результати дозволяють ствердувати, що педагогічно 
організовані і проведені походи сприятливо впливають на реабілітацію підлітків. Дні 
проведені на свіжому повітрі, дають дітям могутній заряд бадьорості й енергії, дозволяють 
активно, з творчою підйомою і з гарним настроєм працювати в школі.

У походах вихідного дня і перших двох категорій складності фізичні навантаження 
ніколи не бувають граничними, і тому не перевищують можливості підлітка. Адаптація до 
навантажень проходить легше, оскільки мандрівник потрапляє в первинні умови природи. 
Саме в таких умовах (чисте повітря, вода, природа) органи і системи налагоджують свої 
взаємодії особливо гармонійно.

Для найбільш ефективного реабілітаційного впливу, засоби ТКД повинні проводиться 
системно. З поступовим збільшенням навантаження від походів вихідного дня до походів І-ІІ 
категорії складності. За навчальний рік рекомендується проводити 2 багатоденних походи. 
Восени похід ІІІ-І ступеня складності, навесні І-ІІ категорії складності, в залежності від віку 
учасників.
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The main idea of this article is the reabilitation influence of sources NIA to the teenagers 
organism, the negative influence of shortage of moving activity for the growing organism, the 
renovating process of the shortage of moving activity with the new sources of NIA.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ РУХОВОЇ СФЕРИ СЛАБОЗОРИХ ПІДЛІТКІВ

КСЕНІЯ ЯРИМБАШ 

Запорізький державний університет
Профілактика інвалідності розглядається в комплексі соціально-медичних заходів, 

спрямованих на попередження виникнення дефектів (фізичних, розумових і сенсорних), а 
також на попередження переходу дефекту в стійко виражене обмеження можливостей 
людини.

При аномальному розвитку дітей із сенсорними недоліками (слабкозорі, глухі і т.д.) 
спостерігаються:

-  первинні відхилення в діяльності функцій, обумовлені ушкодженням того або 
іншого органа внаслідок захворювань або травматичних ушкоджень організму;

-  вторинні відхилення у вигляді затримки розвитку деяких психічних процесів і 
рухових функцій, тісно пов'язані із ушкодженими сенсорними функціями [1,2].

Так, при порушенні зору спостерігаються сповільнення в розвитку рухових функцій, 
орієнтації в просторі, сприйнятті, у формуванні предметних і просторових уявлень. Все це 
обумовлює специфічні труднощі при навчанні [2].

Відсутність необхідного самоконтролю і саморегулювання рухів при неповноцінному 
зорі негативно позначається на рухових функціях. Дослідження показують, що в слабкозорих
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