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Мета дослідження - розробка та наукове обґрунтування програми з лікувальної фізичної культури 

(ЛФК) для дітей молодшого шкільного віку з вадами зору в умовах спеціального навчального закладу. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати існуючі програми з фізичного виховання слабозорих дітей молодшого шкільно-

го віку, які застосовуються в спеціальних навчальних закладах, та визначити їх основну спрямованість. 

2. На основі існуючих програм, розробити авторську програму з ЛФК, спрямовану на корекцію 

дефектів постави дітей молодшого шкільного віку з вадами зору, що навчаються в спеціальних школах. 

Основні методи, що застосовувались при проведенні даного дослідження – аналіз спеціальної 

навчально-методичної літератури та аналіз діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей з 

вадами зору. 

Організація дослідження. Дослідження проводилось на базі Львівського навчально-реабіліта-

ційного центру для дітей з вадами зору «Левеня», на базі Підгірцівської середньої спеціальної школи-

інтернату для дітей зі зниженим зором та на базі Клеванської загальноосвітньої спеціальної школи-

інтернату І-ІІІ ступеня для дітей з вадами зору. 

Анотація. В статті подано коротку характеристику основних структурних елементів авторської 

програми з ЛФК, спрямованої на корекцію дефектів постави та окремих показників фізичного роз-

витку слабозорих дітей молодшого шкільного віку, що навчаються в спеціальних школах. 

Дефекти постави серед слабозорих дітей молодшого шкільного віку є основним відхиленням їх 

фізичного розвитку, і найчастіше виникають на фоні зорової депривації. Тому, ця проблема потребує 

особливого підходу при розробці і плануванні лікувально-фізкультурних занять в спеціальних 

навчальних закладах для дітей з вадами зору. 
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Постановка проблеми. Молодший шкільний вік є одним з важливих періодів у процесі 

росту і розвитку дитини. Саме в молодшому шкільному віці найбільш інтенсивно розвиваються 

різноманітні психофізичні якості (Р.В. Шишова, 1990; С. Гвоздецька, 2001, та інші). 

Значний вплив на стан здоров’я дітей шкільного віку здійснюють умови перебування в 

навчальних закладах, де переважає розумове навантаження на фоні обмеження рухової актив-

ності (І. Микичак, 1998). 

За даними дослідників (В. Афанасьєв, 1971; Б. Сермеєв, 1975-1978; Б. Шеремет, 1987; 

Л. Плаксіна, 1998, та інші) встановлено, що діти з вадами зору в показниках психофізичного 

розвитку відстають від своїх здорових однолітків. Вони мають значні відхилення в розвитку 

рухової сфери (Є.С. Аветисов, 2001 та інші). Наслідками порушень психофізичного розвитку у 

дітей цієї категорії є зниження рухової активності через складність зорово-рухової орієнтації та 

недостатня рухова підготовленість. 

Провідне місце, серед відхилень у показниках фізичного розвитку слабозорих дітей мо-

лодшого шкільного віку, належить дефектам постави як у сагітальній, так і у фронтальній пло-

щині, що становить близько 95%. Виникнення порушень постави у слабозорих дітей зумовлене 

зоровою депривацією і нерідко поєднуються із захворюваннями хребта, внутрішніх органів та 

нервової системи (В.М. Ремажевська, Л.М. Бровченко, 2004-2006). 

Вимушене обрання слабозорими дітьми неправильного положенням тіла при читанні, 

письмі, прийнятті їжі тощо, призводить до систематичної втоми м’язів шиї і спини, а отже, до 

формування деформацій опорно-рухового апарату. 
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Вади зору негативно впливають на розвиток багатьох сторін рухової функції дитини, а 

особливо на регуляцію рухів, на здійснення самоконтролю при виконанні вправ на точність, 

координацію і швидкість, розвиток почуття ритму, загальну витривалість (В.Ф. Афанасьєв, 1971; 

Б.В. Сермеєв, 1978; Б. Шеремет, 1987; Л. Плаксіна, 1998; Н. Байкіна, Д. Силантьєв, 2000, та інші). 

Аналіз останніх публікацій. Науково-дослідній роботі, присвяченій проблемам фізичного 

виховання дітей з вадами зору, присвятили свої наукові дослідження ряд фахівців (В.Ф. Афанасьєв, 

1971; Б.В. Сермеєв, 1971-1987; А.П. Павлов, 1975; Л.Ф. Касаткін, 1975-1980; В.А. Кручинін, 1979; 

Р.Н. Азарян, 1989; В.П. Єрмаков, Г.А. Якунін, 1990; Е.С. Аветисов, Е.І. Лівадо, Ю.І. Курпан, 1993; 

В.К. Велитченко, 2000; Г.Г. Демирчоглян, А.Г. Демирчоглян, 2000; Л.Н. Ростомашвілі, 2002; Л. Єра-

кова, 2004, та інші). Їх основна увага зосереджена на зміцненні здоров’я, корекції недоліків фізич-

ного розвитку та формуванні компенсаторних функцій організму дітей даної нозологічної групи.  

Однак, на двох уроках фізичної культури в тиждень не можливо повністю реалізувати усі 

корекційно-оздоровчі завдання, тому особливого значення набуває лікувальна фізична культура, а 

саме, її лікувально – корекційна спрямованість на подолання дефектів постави у слабозорих дітей. 

Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Ка-

бінету Міністрів України (від 5 липня 2004 р. № 848), навчальний план загальноосвітнього на-

вчального закладу І ступеня для сліпих і слабозорих дітей містить корекційно-розвивальний 

компонент, до якого належать і заняття з ЛФК, які необхідно проводити додатково, поряд з уро-

ками здоров’я і фізичної культури. Розподіл годин в тижневому розкладі для уроків здоров’я і 

фізичної культури складає 2 години для учнів як підготовчого, так і 1 – 4 класів. Кількість годин 

для занять лікувальною фізичною культурою становить 8 годин на тиждень для слабозорих уч-

нів початкових класів і 9 годин – для учнів 1 – 4 класів. 

Нами було проаналізовано програми та методичні рекомендації з фізичного виховання, 

які розкривають зміст корекційних занять зі слабозорими дітьми, спрямованих на подолання 

відхилень фізичного розвитку дітей даної нозологічної групи в спеціальних навчальних закладах 

[2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, та інші].  

Проте, у науково-методичній літературі недостатньо поглиблено представлений зміст 

занять з ЛФК, спрямованих на корекцію постави слабозорих дітей молодшого шкільного віку в 

спеціальних школах.  

В існуючих програмах з фізичного виховання увага, переважно, зосереджена на форму-

ванні та корекції усіх сторін фізичного розвитку слабозорих дітей, і лише невеликий відсоток 

традиційних комплексів фізичних вправ і ігор належать корекції постави. Також, не враховано 

взаємозв’язок між найбільш розповсюдженими порушеннями зору і дефектами постави, не кон-

кретизовано вибір адекватних і різноманітних засобів корекції, форм застосування ЛФК, не 

враховано усіх протипоказань і застережень відповідно до зорової патології.  

Сьогодні, рівень матеріально-технічного забезпечення галузі фізичного виховання вима-

гає від фахівців використання сучасних засобів і методів під час лікувально-фізкультурних 

занять з дітьми. Це дозволяє урізноманітнювати заняття, підбирати найбільш ефективні засоби 

для кожної дитини, враховуючи її індивідуальні особливості. 

Недоліком існуючих програм з фізичного виховання слабозорих школярів є принципи, за 

якими автори радять формувати групи дітей для занять ЛФК – за класами. Даний розподіл є 

зручним при розробці загального розкладу уроків в спеціальних школах, але, не передбачає 

чіткого впливу на первинні і вторинні порушення психофізичного розвитку слабозорих дітей. 

Отже, основна мета нашого дослідження полягала в розробці та науковому обґрунтуван-

ні програми з лікувальної фізичної культури для дітей молодшого шкільного віку з вадами зору 

в умовах спеціального навчального закладу. 

Для досягнення поставленої мети, ми визначили наступні завдання: 

1. Проаналізувати існуючі програми з фізичного виховання слабозорих дітей молодшого 

шкільного віку: 

- спрямованість існуючих програм з фізичного виховання та особливості їх застосування в 

спеціальних навчальних закладах для дітей з вадами зору; 
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- принципи відбору дітей та формування груп для занять з ЛФК в спеціальних навчальних 

закладах; 

- підбір адекватних методів і засобів, а також принципи регулювання фізичних навантажень 

на заняттях з ЛФК, з врахуванням зорової патології та вторинних відхилень у психофізичному 

розвитку слабозорих дітей молодшого шкільного віку. 

2. На основі існуючих програм з фізичного виховання, розробити авторську програму з 

ЛФК, спрямовану на корекцію дефектів постави дітей молодшого шкільного віку з вада-

ми зору, що навчаються в спеціальних школах. 

Основні методи, що застосовувались при проведенні даного дослідження – аналіз спеці-

альної навчально-методичної літератури та аналіз діяльності спеціальних навчальних закладів 

для дітей з вадами зору. 

Результати дослідження. Авторська програма з лікувальної фізичної культури була 

впроваджена у навчально-реабілітаційний процес Львівського навчально-реабілітаційного цен-

тру для дітей з вадами зору «Левеня». 

Перед впровадженням програми, ми проконсультувались зі спеціалістами медико-психо-

лого-педагогічного консиліуму (МППК), зокрема, з дитячим офтальмологом, педіатром, Ліка-

рем-ортоптистом, хірургом-ортопедом, відносно показів до застосування запропонованих нами 

фізичних навантажень для слабозорих молодших школярів. 

Розроблена нами програма з ЛФК базувалась на усіх необхідних структурних компонен-

тах: мета і завдання, особливості формування груп для занять, методи оцінки стану опорно-

рухового апарату і рухових можливостей дітей, форми застосування ЛФК, принципи підбору і 

використання адекватних засобів, методів і методичних прийомів, спрямованих на корекцію 

дефектів постави слабозорих дітей молодшого шкільного віку, з врахуванням протипоказань і 

застережень до виконання фізичних вправ при різних вадах зору.  

Головна відмінність розробленої нами програми з ЛФК від інших програм з фізичного 

виховання – це комплексне поєднання різних форм, засобів (традиційних і сучасних) і методів 

лікувальної фізкультури, спрямованих на корекцію основного показника фізичного розвитку ди-

тини – постави, з врахуванням протипоказань і застережень до фізичних навантажень, в залеж-

ності від патології зору. 

Проведення усіх форм лікувальної фізичної культури та підбір фізичних навантажень, 

здійснювались на основі загальновідомих принципів фізичного виховання і реабілітації: свідо-

мості і активності, систематичності, доступності і індивідуалізації, наочності, динамічності 

навантаження, новизни та різноманітності. 

Для досягнення позитивного ефекту від застосування усіх форм ЛФК, ми визначили 

загальні і спеціальні корекційно-оздоровчі завдання роботи: 

До загальних завдань ми віднесли: 

1. зміцнення соматичного здоров’я дітей; 

2. підвищення психо- 

3. емоційного тонусу та зацікавленості до виконання фізичних вправ; 

4. навчання життєво-важливим руховим умінням і навичкам; 

До спеціальних завдань корекційної роботи зі слабозорими дітьми молодшого шкільного 

віку ми віднесли наступні: 

1. Охорона і розвиток залишкового зору: 

- розвиток і використання охоронних аналізаторів; 

- розвиток або компенсація зорового сприйняття: кольору, форми, руху (віддалення, 

наближення), порівняння, узагальнення, виділення; 

- зміцнення м’язової системи ока; 

- розвиток рухової функції ока. 

2. Корекція дефектів постави слабозорих дітей молодшого шкільного віку, обумов-

лених зоровою депривацією: 

- закріплення навички правильної постави при стоянні, сидінні, ходьбі, бігу, під час 

виконання фізичних вправ; 
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- укріплення м’язового корсету, необхідного для утримання правильної постави; 

- підвищення рухливості суглобів та хребта; 

- закріплення вміння керувати своїм тілом в просторі. 

3. Корекція найбільш відхилених показників фізичного розвитку слабозорих дітей 

молодшого шкільного віку: 

- розвиток навичок просторового орієнтування; 

- підвищення рівня рухової активності; 

- корекція скутості і обмеженості рухів; 

- активізація функцій серцево-судинної та дихальної систем; 

- зміцнення опорно-рухового апарата; 

- удосконалення координаційних здібностей, функції рівноваги. 

4. Виховання морально-вольових якостей та розвиток комунікативної і пізнавальної 

діяльності слабозорих дітей молодшого шкільного віку у повсякденному житті. 

Лікувальна фізична культура широко застосовувалась у наступних формах:  

- ранкова гігієнічна гімнастика (РГГ); 

- фізкульт-хвилинки під час предметних уроків; 

- самостійні заняття фізичними вправами під наглядом вихователів навчально-реабілі-

таційного центру та самостійні заняття під наглядом батьків під час шкільних канікул. 

- заняття з ЛФК (індивідуальні та групові); 

Заняття з ЛФК ми проводили три рази на тиждень, в послідовному чергуванні з уроками 

фізичної культури (Пн, Ср і Пт – заняття з ЛФК, Вт і Чт – урок фізичної культури), оскільки, да-

ний розподіл занять забезпечує оптимальний розподіл фізичного навантаження протягом тижня 

на організм дитини з порушеннями зору.  

Заняття з ЛФК організовувались як груповим, так і індивідуальним методом. Тривалість 

групового заняття складала 40 хв, а індивідуального – 30 хв. 

Усі форми занять з ЛФК, що проводились протягом тижня, мали спільну мету – корекція 

дефектів постави і окремих показників фізичного розвитку слабозорих дітей молодшого шкіль-

ного віку. Проте, кожне з цих занять відрізнялось окремими завданнями і різним використанням 

засобів ЛФК. 

Підбір адекватних засобів корекції постави і окремих показників фізичного розвитку сла-

бозорих молодших школярів, здійснювався нами у відповідності до поставлених завдань, з вра-

хуванням протипоказань і застережень до фізичних навантажень відповідно до зорової патології. 

Усі засоби ми умовно поділили на дві групи: традиційні і сучасні. 

До традиційних засобів увійшли комплекси корегуючих фізичних вправ, з використан-

ням різних предметів (гімнастичні палиці, м’ячі, обручі, мішечки, тощо), спрямовані на розвиток 

наступних показників: 

- виховання звички правильно утримувати положення тіла під час сидіння, стояння, 

ходьби, бігу та виконання різних рухових завдань; 

- зміцнення м’язового корсету, необхідного для утримання правильної постави; 

- підвищення рухливості суглобів та хребта; 

Сучасні засоби, які ми віднесли до програми ЛФК, спрямовані як на формування і корек-

цію правильної постави, так і на розвиток окремих рухових якостей слабозорих дітей. До суча-

сних засобів ми віднесли: 

- фізичні вправи на тренажерах (велотренажер, «орбітрек», бігова доріжка, профілактор 

Євмінова); 

- фізичні вправи на фіт-болах різного діаметру; 

- фізичні вправи з використанням гімнастичних роликів; 

- елементи спортивних ігор, спрямовані на розвиток координації, швидкості реакції, 

уваги. 

До окремої групи засобів розробленої нами програми, увійшли комплекси вправ, спрямо-

вані на охорону та розвиток залишкового зору у дітей, зміцнення м’язової системи ока та зняття 
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напруги зорового аналізатора як під час предметних уроків, так і під час лікувально-фізкультур-

них занять (Є.С. Аветисов, 2001). 

Підбір та дозування фізичних навантажень при проведенні різних форм ЛФК зі слабозо-

рими дітьми молодшого шкільного віку, ми здійснювали з врахуванням протипоказань і застере-

жень, а також, з врахуванням основних ознак втоми життєво-важливих систем організму [2, 5, 6, 

11, та інші]. 

Висновки 

1. Аналіз програм і методичних рекомендацій з фізичного виховання дітей з вадами 

зору, показав, що більшість з них спрямовані на корекцію фізичного розвитку слабозорих дітей. 

Проте, у запропонованих фахівцями програмах, недостатньо глибоко приділяється увага занят-

тям, спрямованим на корекцію дефектів постави слабозорих молодших школярів, зумовлених 

зоровою депривацією. 

2. Серед засобів корекції постави, які представлені в програмах з фізичного виховання 

слабозорих школярів, переважають традиційні комплекси корегуючої гімнастики, що обмежує 

використання індивідуального підходу до потреб кожної дитини. 

3. Дефекти постави у слабозорих молодших школярів є вторинним і супроводжуючим 

порушенням організму, тому такі діти потребують особливого підходу при розробці і плануванні 

лікувально-фізкультурних занять, спрямованих на корекцію порушень опорно-рухового апарату. 

Заняття з ЛФК необхідно послідовно чергувати з уроками фізичної культури в тижневому роз-

кладі спеціальних навчальних закладів. Однорідність груп для занять ЛФК зі слабозорими діть-

ми необхідно формувати не за віковими параметрами, а на основі медичного діагнозу і прогнозу. 
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ОБОСНОВАНИЕ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Лариса БРОВЧЕНКО 

 

Львовский государственный университет физической культуры 

 

Цель исследования – разработка и научное обоснование программы по лечебной физи-

ческой культуре для детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения в условиях спе-

циального учебного заведения. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие программы по физическому воспитанию слабовидя-

щих детей младшего школьного возраста, которые используются в специальных учебных заве-

дениях, и определить их основную направленность. 

2. На основе существующих программ, разработать авторскую программу по ЛФК, направ-

ленную на коррекцию дефектов осанки детей младшего школьного возраста с нарушениями зре-

ния, которые обучаются в специальных школах. 

Основные методы, которые использовались при проведении данного исследования – ана-

лиз специальной учебно-методической литературы и анализ деятельности специальных учебных 

заведений для детей с нарушениями зрения. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Львовского учебно-реа-

билитационного центра для детей с нарушениями зрения «Левеня», на базе средней специальной 

школы-интерната для детей со сниженным зрением (с. Пидгирцы) и на базе общеобразователь-

ной специальной школы-интерната ІІІ ступеня для детей с нарушениями зрения (с. Клевань). 

Аннотация. В статье подано короткую характеристику основных структурных элемен-

тов авторской программы по ЛФК, направленной на коррекцию дефектов осанки и отдельных 

показателей физического развития слабовидящих детей младшего школьного возраста, которые 

обучаются в специальных школах. 

Дефекты осанки среди слабовидящих детей младшего школьного возраста являются основ-

ным отклонением их физического развития, и чаще всего возникают на фоне зрительной патоло-

гии. Поэтому, данная проблема требует особенного подхода при разработке и планировании лечеб-

но-физкультурных занятий в специальных учебных заведениях для детей с нарушениями зрения. 
 

Ключевые слова: младшие школьники, нарушения зрения, дефекты осанки, физическое 

развитие, лечебная физическая культура. 
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SUBSTANTIATION OF THE AUTHOR'S PROGRAM  

ON MEDICAL PHYSICAL TRAINING FOR VISUALLY IMPAIRED CHILDREN  

OF YOUNGER SCHOOL AGE 

 

Larysa BROVCHENKO 
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Research aim - development and a scientific substantiation of the medical physical training pro-

gram for younger school age children with sight infringements in conditions of a special educational 

institution. 

Research problems: 

1.   To analyze existing programs on physical training of younger school age visually impaired 

children which are used in special educational institutions and to define their basic orientation. 

2.   On the existing programs basis to develop the author's program of medical physical training, 

directed on bearing defects correction  of younger school age children with sight infringements which 

are trained at special schools. 

The basic methods which were used at realization of the given research  the analysis of the 

special methodical literature and the analysis of special educational institutions activity for children with 

sight infringements. 

The research organization. Research was carried spent on the basis of the Lviv rehabilitation 

center for children with sight infringements "Levenya", on the basis of average special  boarding school 

for children with the reduced sight (v. Pidgircy) and on the basis of general educational special – 

boarding school for children with sight infringements (v. Klevan). 

Abstract. The short characteristic of the basic structural elements of the author's program on 

medical physical training is presented in the article, directed on correction of bearing defects and 

separate parameters of physical development of younger school aged visually impaired children which 

are trained at special schools. 

Bearing defects among visually younger school age impaired children are the basic deviation of 

their physical development, and more arise on a visual pathology background more often. Therefore, the 

given problem demands the especial approach by development and planning of medical-sports 

occupations in special educational institutions for children with sight infringements. 
 

Key words: younger schoolboys, infringements of sight, defects of bearing, physical develop-

ment, medical physical training. 


