
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 систем и налагодж ую ть 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 у н ів е р с и т е т

Wpô VrovKTWKa 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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школярів відзначається сповільненість темпу рухів, недоліки координації і точності, 
відхилення в розвитку почуття ритму і просторової орієнтації, зокрема, під час занять 
фізичною культурою, спортом і працею [1,2, 3].

Слабкозорість негативно впливає на розвиток всіх сторін рухової функції й особливо 
на регуляцію рухів, на здійсненні самоконтролю при виконанні вправ на точність, 
координацію, швидкість. В нормі контроль і саморегулювання рухів здійснюється за 
допомогою зору, що відіграє провідну роль у формуванні рухових вмінь і навиків. Зір 
реєструє будь-які зміни при виконанні фізичних вправ, забезпечує умови, що дозволяють 
передбачати подальші дії. Зоровий контроль є вирішальним при виконанні вправ з бігу, 
стрибків, пересуваннях на лижах. У ряді фізичних вправ, що не вимагають зорового 
контролю (вправи на гнучкість, силу), слабкозорі діти показують високі результати [4].

Пошук нових методів вивчення особливостей морфофункціонального стану дітей із 
порушенням зору, функціонального стану рухової сфери ціх дітей обумовив пильну увагу 
лікарів, фізіологів, дефектологів до наукової розробки даної проблеми. Виходячи з цього, 
вивчення особливостей морфофункціонального стану та стану рухової сфери слабкозорих 
підлітків направлено на виявлення їх психічних і фізичних можливостей, а також правильне 
визначення для них обсягу фізичних навантажень, методики розвитку основних рухових 
якостей.

Об'єктом дослідження були слабозорі діти 11-12 років.
Предмет дослідження - особливості морфофункціонального стану та 

функціонального стану рухової сфери слабозорих підлітків.
Перед проведенням даного дослідження була поставлено мету - вивчити особливості 

морфофункціонального стану дітей та виявити особливості формування їх рухової сфери.
Досягнення поставленої мети здійснювалося за допомогою таких завдань: по-перше, 

вивчити і порівняти особливості морфофункціонального стану слабозорих підлітків із їхніми 
однолітками з масової школи; по-друге вияивти особливості формування рухової сфери 
слабозорих підлітків.

У роботі проаналізовано основні показники дітей, що характеризують їх 
морфофункціональний стан та стан рухової сфери.

На етапі констатуючого експерименту вивчали особливості морфофункціонального 
стану слабозорих підлітків. У дослідженні брало участь 14 дівчаток (47%) і 16 хлопчиків 
(53%) із порушенням зору в віці 11-12 років.

При вивченні медичних карт обстеження були виявлені такі захворювання: мігрень - 2 
дітей (6,6 %); невроз - 6 дітей (20%); недорозвинення маніпулярних областей - 1 (3,3%); 
гідроцефалія - 1 (3,3%); резидуальна єнцефалопатія - 2 дітей (6,6%); ЗПР - 3 (9,9%); 
перинатальна знцефалопатія - 1 (3,3%); пірамідальний синдром - 1 (3,3%); синдром 
підвищеної нервової збудливості - 1 (3,3%); церебрастенічний синдром - 4 (13,2 %); гастрит - 
2 (6,6%); везикулярне дихання - 1 (3,3%); тубінфекція - 6 (20%); функціональна кардіопатія - 
2 (6,6%); ВСД - 2 (6,6 %); бронхіальна астма - 1 (3,3%); плоскостопість - 3 (9,9%); сколіоз - 6 
(20%); холангит - 1 (3,3 %).

В ході експерименту визначали показники морфофункціонального стану: ріст, вага, 
артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, частоту подиху.

Аналіз показників росту і ваги дітей із порушенням зору виявив, що ріст хлопчиків 
132 - 137 см (що на 5 % нижче їхніх однолітків із масової школи); у дівчаток - 130 - 133 см 
(достовірних розбіжностей із ровесницями з масових шкіл не спостерігається). Показники 
маси тіла в слабозорих хлопчиків 32-41 кг; у дівчаток - 28 - 35 кг. Амплітуда індивідуальних 
показників висока і не має чіткої вікової залежності.

При аналізі показників загальної гемодинаміки (систолічного, діастолічного, 
пульсового, середнього тиску) достовірних розбіжностей не спостерігалось.

Показники частоти серцевих скорочень в слабозорих підлітків складають 72 -88 уд/хв, 
а в їхніх однолітків із масової школи 72 - 76 уд/хв. Різниця в показниках частоти серцевих 
скорочень достовірна.

Частота подиху в дітей із порушенням зору, як у хлопчиків, так і в дівчаток склала 16 
- 18 разів/хв. Різниця в показниках між слабозорими підлітками і їх ровесниками з масової 
школи недостовірна.
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Таким чином, показники морфофункціонального стану дітей із порушенням зору і 
їхніх ровесників із масової школи достовірних розбіжностей не мають.

Проте показники функціонального стану рухової сфери виявили іншу динаміку.
Для оцінки функціонального стану рухової сфери слабозорих дітей використовували 

наступні контрольні вправи.
Визначення пропріоцептивної чутливості відбувалося за методикою, запропонованою 

Сермеєвим Б.В. [5]:
1. Диференціювання м'язових зусиль.
2. Диференціювання часу.
3. Оцінка функції статичної рівноваги.
4. Оцінка функції динамічної рівноваги.
5. Диференціювання простору.

У результаті проведеного дослідження нами були отримані наступні результати.
При оцінці диференціювання м'язових зусиль у слабозорих хлопчиків середній 

результат склав 1,5 кг, у дівчаток 1,8 кг, середній результат в учнів масової школи відповідно 
0,9 кг і 1,2 кг. Амплітуда індивідуальних показників низька, як у дітей з порушеннями зору, 
так і в дітей із масової школи. У слабозорих хлопчиків амплітуда індивідуальних показників 
склала від 1,1 кг до 1,9 кг; у дівчаток від 1,3 кг до 2,2 кг. Амплітуда індивідуальних 
показників у однолітків без патології склала відповідно від 0,6 кг до 1,1 кг і від 0,8 кг до 1,3 
кг. Відмічено тенденцію до більш високих показників у дітей із масової школи в порівнянні з 
їхніми слабозорими однолітками, як у хлопчиків, так і в дівчаток.

Проте, при оцінці диференціювання часу середній результат у хлопчиків з 
порушеннями зору склав 6,1 сек, у дівчаток 16 сек. У їхніх однолітків без патології 
відповідно 2,1 сек і 3,56 сек. При проведенні даної контрольної вправи виявили, що в дітей із 
масової школи відхилення від норми значно нижче і рідше, тоді як у дітей із порушенням 
зору відхилення значні, що свідчить про низький рівень розвитку диференціювання часу 
дітей. Групи однорідні й однотипні (У<15%).

Оцінка функції статичної рівноваги, що визначалася за методикою Е. Бондаревського 
[5], виявила середній результат у хлопчиків із порушенням зору 16 сек, у дівчаток 21 сек. У 
дітей із масової школи середні результати відповідно склали 1 хв. 14 сек і 1 хв. 7 сек. 
Амплітуда індивідуальних показників у слабозорих школярів висока, що пропорційно 
пов'язано зі ступенем порушення зору. У хлопчиків із порушенням зорового аналізатора 
амплітуда індивідуальних показників склала від 8 сек до 21 сек, у дівчаток від 17 сек до 
28 сек. У однолітків без патології відповідно від 1 хв. 10 сек. до 1 хв. 18 сек і від 1 хв до 1 хв. 
11 сек. Різниця в показниках дітей даних категорій суттєва, розходження достовірні.

При оцінці функції динамічної рівноваги середній результат у слабозорих хлопчиків 
20,7 см, у дівчаток 35,1см. У дітей із масової школи середні результати відповідно склали 
6,1 см і 7,32см. Слід відзначити, що, чим більш виражене порушення зору, тим менше 
відхилення показника функції динамічної рівноваги від норми, і навпаки. Дана тенденція 
пояснюється ступенем опори дітей на збереженний, тобто не хворобливий аналізатор. 
Розбіжності в показниках слабкозорих дітей і дітей із масової школи достовірні як у 
хлопчиків, так і в дівчаток .

Низькі показники виявлені при оцінці простору в дітей із порушеннями зору. Так, 
середній результат у хлопчиків із порушенням зору склав 18 град, у дівчаток 21 град, у той 
час, як у дітей без патології середній результат склав 2,1 град у хлопчиків і 3,86 град у дівчат, 
проте слід відзначити низьку амплітуду індивідуальних показників як у дітей без порушення 
зору, так і в слабозорих школярів. Амплітуда індивідуальних показників у слабозорих 
хлопчиків від Ібград до 19град, у дівчаток від 19 град до 22 град. У дітей із масової школи 
амплітуда індивідуальних показників відповідно від 1,5 град до 3 град і від 3 град до 4,5 град. 
Групи однорідні й однотипні.

Таким чином, при проведенні даного дослідження, на відміну від показників 
фізичного розвитку, виявлена достовірна різниця в показниках слабозорих підлітків і їхніх 
однолітків без патології, як у хлопчиків, так і в дівчаток. Оцінка функціонального стану 
рухової сфери школярів із порушенням зорового аналізатора виявила значно більш низький 
рівень у порівнянні з однолітками. Найбільш значні відхилення відзначені в
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диференціюванні простору, функції статичної і динамічної рівноваги, а також 
диференціюванні часу.
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THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INDEXS OF A MORPHOFUNCTIONAL 
STATE AND FUNCTIONAL STATE OF MOTIVE SPHERE OF THE CECUTIENT 

TEENAGERS WITH CHILDREN OF THEIR AGE
KSENIYA YAREMBASH
Zaporozhye State University

The failure of vision has an negatively effect for progressing of all sides of a motive 
function and specially on regulation of moves, on a realization of selfchecking at implementation of 
exercises on fidelity, coordination, speed.

In operation the comparative characteristics of indexes of a morphological functional state 
and functional state of motive sphere of the cecutient teenagers with children of their age is 
introduced. The given study was conducted with the purpose of eliciting features in progressing 
children with failure of vision. The given study will allow to elaborate a complex of correctional 
measures, which will intensify and optimize compensator processes of children of the given 
category.

ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗУ У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ
СУДНОВОДІННЯ

ІРИНА ЯРОШ

Київська державна академія водного транспорту
Актуальність. В статистиці професійних захворювань фахівців флоту чільне місце 

займають проблеми опорно-рухового апарату. Домінуючим у цій групі захворювань є 
остеохондроз [Мацевич Л. М., 1986].

Сучасні напрямки методів боротьби з остеохондрозом ґрунтуються на усуненні 
наслідків, а не на запобігання їм. Наявні програми з фізичного виховання недостатньо 
ефективні, бо жодна з них не передбачає роз’яснювальної та профілактичної роботи серед 
студентів стосовно майбутньої специфіки їх професії в аспекті дієвого продовження 
трудового довголіття засобами фізичного виховання [Капралов С. Ю., Подлєсний О. І., 
2000]. Тому назріла потреба втілення в навчальний процес з фізичного виховання Київської 
державної академії водного транспорту (КДАВТ) програми профілактичних засобів, 
пов’язаних із запобіганням професійних захворювань.

Мета. Для покращення фізичного стану, підвищення працездатності та профілактики 
захворювань хребта у студентів, після практики на флоті втілити комплекс фізичних вправ 
водночас з використанням нетрадиційного самомасажу зі спеціальними реабілітаційними 
пристосуваннями та Су-Джок терапії у навчальному процесі КДАВТ (Капралов С. Ю., 2000).

Методи та оргапізаиія. Протягом 2000 навчального року на базі КДАВТ 
проводились дослідження зі студентами факультету судноводіння. Під нашим наглядом 
перебувало 32 студенти чоловічої статі віком від 17 до 20 років. З них основна група (на яких 
був випробуваний комплекс фізичних вправ та нетрадиційного самомасажу зі спеціальними 
реабілітаційними пристосуваннями) із 17 студентів та контрольна група (яка виконувала 
загальну програму) із 15 студентів.
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