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ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБИ В РУХОВІЙ АКТИВНОСТІ НЕПОВНОСПРАВНИХ 
СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ТА ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

В статті розкриваються основні проблеми організації занять з фізичного виховання з 
неповносправними студентами.

АКСЕЛЕРАЦІЯ І ПИТАННЯ ЗАТРИМКИ РОСТУ ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОЛЕГ РУЖИЛО

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Оцінюючи зміни фізичного розвитку і зрушення антропометричних показників дітей 
в останні десятиріччя XX століття, слід відзначити, що в багатьох економічно розвинутих 
країнах, у тому числі в СНД, спостерігається значне прискорення фізичного розвитку дітей. 
Діти народжуються більшими, швидше розвиваються і досягають високого рівня за 
більшістю своїх антропометричних показників, що характеризують остаточні розміри тіла. 
Названий акселерацією, цей процес спостерігається в усьому світі, серед різних етнічних 
груп населення [2, 3, 5].

Акселерація росту і розвитку підростаючого покоління відзначається ще в 
антенатальному періоді життя. Встановлено, що сучасні немовлята мають значно більшу 
масу тіла, ніж немовлята минулих десятиріч. Так, порівняння немовлят Москви виявило 
приріст довжини тіла в середньому на 2,7%, обхвату голови на 6,3%, маси на 8,4 % (Ю. А. 
Ямпольская, 1996).

Швидкість лінійного росту тіла в будь-якій популяції - величина досить стійка і 
легко передбачувана. Національним Центром статистики охорони здоров'я США [6] зібрані 
показники швидкості росту великої популяції американських дітей (рис. 1). На підставі 
графіків можна було б припустити, що будь-яка дитина, ріст якої менший, ніж у 95% 
однолітків - карлик. Насправді, у більшості цих дітей ріст обмежується визначеними 
спадкоємними чинниками і це уповільнення не можна вважати патологічним. Розглядаються 
тільки випадки, коли карликовість є наслідком патологічного процесу, що сповільнює 
нормальний лінійний ріст тіла.

При динаміці росту типу А ріст починається від нижньої межі норми, а потім 
прогресивно відстає від норми (важкі генетичні захворювання конституційна затримка 
росту). При динаміці типу Б ріст дитини від початку нижче норми, але швидкість росту 
згодом зберігається щодо постійної (сімейна карликовість). При динаміці типу В ріст дитини 
спочатку перевищує верхню межу норми, а потім припиняється (передчасне статеве 
дозрівання). При динаміці типу Г нормальний ріст раптово припиняється (придбана 
патологія, наприклад, пухлина гіпофіза). (Hamill P. V.V Dnzd Т. A., Johnson С. L. et al. 
Physical growth: National Center for Health Statistics Percentiles. -— Am. J. CUn. Nutr., 1989, 32 : 
607—629).
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Рис. 1 Межі нормального р о ст у  залеж но від віку 
для юнаків і дівчат.

Оскільки діагноз карликовості не можна встановлювати лише на підставі виміру 
росту тіла і порівняння його із середніми даними для популяції, то цей діагноз не можна 
автоматично виключити навіть у дитини, чий ріст знаходиться у нормальних межах, якщо 
дитина генетично схильна до високого росту.

Медіаторами росту тіла є гормони гіпофіза, однак остаточний потенціал росту 
контролюється генетичними чинниками. Орієнтовно потенційний ріст у будь-якого індивіда 
можна оцінити, на основі росту його батьків. Для цього за таблицею визначають, який 
відсоток популяції має ріст кожного з батьків, потім відсотки усереднюють, знаходячи, 
таким чином, відсоток популяції, що володіє найбільш ймовірним для даної дитини ростом. 
Наприклад, якщо ріст батька 181 см (75% популяції), а ріст матері— 160 см (25% популяції), 
то ріст дитини ймовірно, відповідатиме росту 50% популяції [2].

Ріст регулюється дією багатьох генів, що володіють різною експресивністю, тому 
передбачати увесь потенціал росгу для окремо індивіда неможливо.

Довжина тіла плоду значно менше залежить від функції гіпофіза, чим від стану 
здоров'я матері, функції плаценти і матки. Тому не слід вважати, що у немовлят є 
недостатність гіпофіза, скоріше варто запідозрити захворювання немовляти чи матері, чи ж 
плацентарну недостатність.

У наступному періоді життя дітей акселерація виражається у значних параметрах 
зросту, у прискоренні темпів приросту більшості антропометричних показників [3,4, 6].

У шкільному віці основними проявами акселерації є збільшення розмірів тіла дітей і 
підвищення рівня їх вікового розвитку. У середньому за останні 40 років темпи акселерації у 
підлітків 13-15 років склали 2,7 см за довжиною і 2,3 кг за масою тіла на кожні 10 років, 
причому ці показники виявилися подібними для дітей сусідньої Білорусі. Узагальнені дані по 
азійській, європейській і північноамериканській групах населення показують, що довжина 
тіла дітей збільшується зі швидкістю у середньому 2 см за десятиріччя, причому найбільша 
виразність цього збільшення відзначається у підлітковому віці (11-12 років), коли 
розходження досягають 4 см [3, 6]. Від 14-15 років ці розходження згладжуються, а потім і 
зникають. За останні 70 років підлітки в Азії, Європі і Північній Америці виросли на 12,2 - 
12,5 см (HamillP. V. V. and an., 1989).

Зміну темпів вікового розвитку в дітей шкільного віку констатують, в основному, за 
пришвидшеним процесом формування опорно-рухового апарату (окостеніння кістяка 
найбільш виражено в період 13-16 років) і за більш раннім статевим дозріванням (зниження 
термінів настання перших менструацій у дівчаток складає 2 роки за останні 50 років) [2].
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Процес акселерації підлітків веде до неухильної зміни середніх розмірів тіла дорослого 
населення. За повідомленнями дослідників, 17-літні юнаки перевершують дорослих 
чоловіків за довжиною тіла в середньому на 5 - 6 см, за діаметром грудей і шириною плечей - 
на 1,5 - 3,0 см. З цих показників спостерігаємо, що акселерація призводить до нерівномірної 
зміни розмірів тіла: збільшується довжина тіла, тоді як обхватові розміри, що 
характеризують міцність статури, зростають значно менше [6].

Щодо прогнозів у акселерації і її впливу на зростаючий організм у майбутньому, то 
довжина тіла 20-літніх чоловіків у наш час досягла 177-178 см.

Для правильної, об’єктивної оцінки явища акселерації важливо розрізняти поняття 
«прискорення фізичного розвитку» і термін «поліпшення розвитку», тому що у багатьох 
випадках прискорений фізичний розвиток супроводжується виразними ознаками погіршень: - 
функціонального стану організму, що розвивається. Варто пам’ятати, що в умова? 
акселерації організм дітей і підлітків стає вкрай вразливим до впливу несприятлива 
чинників зовнішнього середовища і, особливо, до обмеженої рухової активності.

Метою наших досліджень було проаналізувати розвиток рухових якостей літе- 
старшого шкільного віку, які мають сповільнений ріст.

Актуальність такого дослідження була в тому, що в багатьох сім’ях існує пробег і 
затримки росту дитини, відставання у довжині тіла від існуючих норм і середніх показ:-:?:*? 
Центральної зони України. Особливо відчутним стає таке відставання у старшому шкіль:-: : » 
віці, коли ця проблема набуває різних психологічних аспектів [4].

Для проведення експерименту були відібрані 11 хлопців і 4 дівчат стар:., 
шкільного віку (15-16 років), які мають затримки в рості тіла і виявили бажання займати _  
спеціальною програмою корекції росту. Після опитування школярів вимірювались: девж».-_ 
тіла, вага, довжина тулуба, ніг, стегон, гомілок, стоп кожної ноги, а також швидкісно-с - л  жі 
показники у таких вправах, як стрибок з місця у довжину і висоту. Всі дан 
математично опрацьовані на ЕОМ з визначенням коефіцієнту кореляції.

Протягом року відібрана група відвідувала заняття з використанням трені-еть-ш 
пристроїв, спеціальних комплексів вправ, масажу.

Обстеження дівчат у  кінці року свідчить, що найбільший приріст має довжина степ: -  

і гомілок (2,4— 4,1%), швидкісно-силовий показник (довжина стрибка з місця) має великі 
коливання зі значними величинами в 15 років.

У хлопців відзначається більш активний приріст усіх показників, ніж у дівчат 
протягом року. Найбільших величин довжина ніг досягла в 15 років, а швидкісно-силові 
показники - в 16 років. Показник відносної швидкості значно покращився у 15 років (9%) за 
рахунок розвитку максимальної швидкості на більш довгому відрізку дистанції.

У дівчат та хлопців протягом року обстеження при збільшенні довжини ніг значно 
покращився швидкісно-силовий показник (12%).

На підставі аналізу науково-методичної літератури [1, 2, 3, 4, 5, 6] та даних власних 
досліджень зроблено такі висновки:

1. Багато спеціалістів аналізували динаміку антропометричних показників дітей, але 
у школярів старших класів, що мають затримки в рості, ці дослідження не проводились.

2. Темпи росту організму необхідно вимірювати, аналізуючи такі показники: 
середню та максимальну швидкість, асиметрію довжини ніг та кроків, результати стрибка в 
довжину з місця, човникового бігу та бігу на короткі дистанції.

3. Використання спеціальних комплексів фізичних вправ у поєднанні із 
застосуванням тренажерних пристроїв і масажу прискорює процеси росту організму. При 
цьому відбувається покращення рівня розвитку рухових якостей.
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ACCELERATION AND PROBLEMS OF A GROWTH INHIBITION OF CHILDREN OF
HIGH SCHOOL AGE

OLEG RUZHILO
Vinnitsa State Pedagogical University after Mihail Kotsubinsky

In many monogynopaediums there is a problem of a growth inhibition of the child, backlog in 
length of a body from the existing standards and average indices of a Central zone of Ukraine. In 
particular appreciable there is such backlog in high school age and this problem has miscellaneous 
psychological aspects. Usage of special complexes of physical exercises together with application 
of nonconventional means of physical culture will call acceleration of process of increasing an 
organism with improvement of a level of development of propulsion qualities.

КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ 
ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ

ДЕНИС СИЛАНТ'ЄВ, НІНА БАЙКІНА

Запорізький державний університет

Проблема вивчення та корекції фізичного розвитку слабозорих дітей надзвичайно 
актуальна. Профілактика інвалідності розглядається у комплексі соціально-медичних та 
педагогічних заходів, спрямованих на попередження виникнення фізичних, розумових чи 
сенсорних (вроджених або набутих) дефектів. Часткова втрата зору викликає у дітей істотні 
труднощі в оволодінні технікою спортивного плавання й розвитку рухових якостей. Це 
вимагає здійснення корекційної роботи, спрямованої на удосконалення техніки, способів і 
прийомів навчально-тренувальної діяльності, що базуються на компенсаторних перебудовах 
психіки у даної категорії дітей (Азарян Р.Н., Горошников Е.Н., Иванов М.М., Земцова М.И., 
Касаткин Л.Ф., Коваленко Б.И., Коваленко Н.Б.). Підготовка спортсменів-інвалідів до 
Паролімпійських ігор, а також фізична й психологічна реабілітація інвалідів вимагає 
кваліфікованих кадрів, педагогів-тренерів, яких зараз недостатньої. Необхідність підготовки 
педагогів-тренерів з інвалідного спорту викликана низкою обставин. Найважливіше з них є 
те, що засоби і методи навчання занальноосвітньої школи не можуть бути сповна перенесені 
в ДЮСШ, ВШСМ з інвалідного спорту. Недостатнє висвітлення проблеми корекції 
слабозорих дітей засобами плавання спонукали до проведення даних досліджень.

Мета дослідження полягає у розробці та адаптації методики корекційного процесу із 
слабозорими дітьми на заняттях із плавання у віці 7-10 років.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Обгрунтувати методику корекційного процесу із слабозорими дітьми із плавання на 

етапі початкової та змагальної підготовки.
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РОЗДІЛ 6. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОСПРАВНИХ ОСІБ


