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Анотація. Методично обґрунтовані заняття з фізичного виховання сприяють корекції рухових яко-
стей неповносправних дітей. Мета дослідження – визначити засоби коректувально-виховної роботи й особ-
ливості рухових функцій дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Результати 
тестувань показали низький рівень фізичної підготовленості дітей. Рухові порушення в учнів виявлено у 
просторовому та силовому врегулюванні рухів. Результати дослідження дали можливість правильно ді-
брати фізичні вправи і застосувати відповідні методики їх виконання.  
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями. Фізична культура покликана сприяти зміцненню здоров’я і загартуванню органі-
зму, формуванню умінь і навичок життєво важливих рухів неповносправних дітей.  

В окремих спеціалізованих школах корекція розвитку дітей із відхиленнями у психіч-
ному розвитку під час занять фізичною культурою здійснюється недостатньо, оскільки мето-
ди і прийоми здебільшого застосовуються такі ж, як і в загальноосвітній школі, без достат-
нього врахування особливостей їх функціональних можливостей. Особливе значення для ко-
рекції дефектів дитини із затримкою психічного розвитку має проведення методично обґру-
нтованих занять із фізичного виховання в молодших класах. На початковому етапі навчання 
закладається фундамент для подальшого вироблення в них навичок основних рухів і форму-
вання постави, виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами. Молодший шкіль-
ний вік сприятливий для корекції недоліків фізичного розвитку. Від особливостей проведення 
уроків фізичної культури у молодших класах багато в чому залежить рівень розвитку рухових 
якостей і фізичної підготовленості дітей у майбутньому [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про особливості коректувально-виховної ро-
боти під час фізичного виховання учнів із затримкою психічного розвитку (ЗПР) є декілька 
точок зору. Одні автори основну увагу надають виправленню недоліків соматичного розвитку 
і рухової функції [4, С. 183–187]. Такий підхід призводить до обмеження різноманітних фіз-
культурно-масових заходів і зводиться лише до занять спеціальними фізичними вправами. Ін-
ші недооцінюють важливість здійснення коректувального впливу занять фізичною культурою 
і прагнуть додати їм спортивного характеру [3, С. 78–79]. Загалом же система фізичного ви-
ховання дітей цього типу шкіл повинна бути спрямована на всебічний розвиток, підвищення 
рухової активності та підготовку до трудової діяльності у майбутньому. 

Недосконала моторика дітей із затримкою фізичного розвитку не тільки ускладнює на-
вчання рухових дій, але й гальмує їх подальший розвиток. Як відзначається в роботах окре-
мих авторів [5], від стану моторики значною мірою залежить і психічний розвиток дитини. 

Формуючи в учнів спеціалізованої школи навички життєво важливих рухів, слід належ-
ну увагу приділяти виробленню в них здатності швидко й точно виконувати рухи пальцями 
рук, уміло взаємодіяти двома руками, швидко перебудовувати рухи відповідно до умов. На 
заняттях потрібно розвивати точність і злагодженість рухів рук та ніг за допомогою вправ із 
предметами та без них [1]. 

Учитель фізичної культури повинен виховувати в учнів інтерес до занять фізичними 
вправами. Заняття слід проводити так, щоб вони були посильні, привабливі, різноманітні, щоб 
правильно дозувалося фізичне навантаження, своєчасно й тактовно надавалася допомога ді-
тям, підготовленим слабше, стимулювалася їхня пізнавальна активність. Дуже важливо, щоб 



220  Олег ТУЧАК 
на заняттях послідовно зростала складність рухових дій, які вивчаються, при одночасному 
нарощуванні знань про правильне їх виконання. Завдяки цьому, у школярів розвивається ін-
терес не тільки до процесу виконання рухів, але й пізнавальний інтерес, пов’язаний з усвідом-
ленням рухових дій. Останнє є важливою умовою корекції розумового розвитку, підвищення 
рівня рухових якостей та фізичної підготовленості учнів спеціалізованої школи під час занять 
фізичними вправами. 

Мета дослідження – визначити ефективні засоби коректувально-виховної роботи в про-
цесі занять фізичною культурою та обґрунтувати особливості рухових функцій дітей молод-
шого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. 

Для вирішення поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: аналіз 
наукової та методичної літератури; педагогічне тестування; педагогічне спостереження; ма-
тематичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проводили з учнями молодшого шкільного ві-
ку із затримкою психічного розвитку на базі Луцького навчально-реабілітаційного центру. 
Було проведено педагогічний експеримент, суть якого полягала у проведенні занять фізичною 
культурою з дітьми для забезпечення всебічної дії на організм, розвитку всіх функцій і орга-
нів і рухових якостей. Разом з цим здійснювали вибіркову дію, спрямовану на корекцію недо-
ліків фізичного розвитку дітей.  

Для вивчення стану рухової функції дітей із затримкою психічного розвитку особливе 
значення має визначення їх фізичної підготовленості, тобто визначення їх можливостей вико-
нувати з максимальним результатом біг на 10 м, стрибки й метання. Для порівняння показни-
ків аналогічні тести було проведено в загальноосвітній школі з дітьми підготовчої групи.  

Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. Результа-
ти бігу на 10 м з високого старту дітей, які навчаються в навчально-реабілітаційному центрі, 
та дітей, що відвідують загальноосвітню школу, відображено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати бігу на 10 м з високого старту дітей навчально-реабілітаційного центру  

та дітей загальноосвітньої школи 
 

Назва навчального закладу Хлопці Дівчата 
Навчально-реабілітаційний центр 3,7±0,04 4,0±0,03 
Загальноосвітня школа 2,9±0,06 3,1±0,02 

 

Результати бігу на швидкість на 10 м у багатьох учнів із затримкою психічного розвитку 
гірші, ніж в учнів загальноосвітньої школи. Середні показники бігу у хлопців навчально-реа-
білітаційного центру становили 3,7±0,04 с, у дівчат відповідно 4,0±0,03 с. У дітей, які навча-
лися в ЗОШ середні результати були такі: хлопці – 2,9±0,06 с, дівчата – 3,1±0,02 с. 

Заслуговує на увагу результат дітей із ЗПР: у хлопчиків найкращий результат становить 
2,5 с, а найгірший – 4,8 с; у дівчаток відповідно 2,9 с і 4,6 с. Різниця в результатах учнів 
центру пояснюється тим, що в них різний характер і глибина ураження рухової функції. Ни-
зькі результати бігу на швидкість були в дітей з надлишковою масою тіла. Більшість із них не 
могла почати біг за сигналом, деякі хлопчики та дівчата починали біг, орієнтуючись на парт-
нера по забігу.  

Для учнів загальноосвітньої школи не був характерним розрив між показниками в різ-
них дітей. Більшість хлопчиків пробігли дистанцію за 2,4–3,5 с, дівчатка – за 2,7-3,6 с. 

Результати стрибків у довжину з місця досліджуваних дітей відображено в табл. 2. 
Таблиця 2 

Результати стрибків у довжину з місця дітей навчально-реабілітаційного центру  
та дітей загальноосвітньої школи (см) 

 

Назва навчального закладу Хлопці Дівчата 
Навчально-реабілітаційний центр 107±3,5 107±4,0 
Загальноосвітня школа 147±4,2 125±4,9 
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Як видно з табл. 2, у стрибках у довжину з місця учні із затримкою психічного розвитку 

показали середній результат 107±3,5 см, учні загальноосвітньої школи – значно вищий (147± 
4,2 см – хлопчики, 125±4,9 см – дівчатка). 

Низькі результати учнів навчально-реабілітаційного центру пояснюються, передусім, їх 
недостатньою м’язовою силою. Однак відставання можна пояснити не лише цим. Причина 
ще й у тому, що неповносправні діти не можуть правильно організувати свої рухові можливо-
сті. Це підтверджують дані про відсутність поліпшення результатів стрибків із першої спроби 
по третю. Унаслідок порушення пізнавальної діяльності, а також утруднення в перебудові 
складних рухових дій, якими є стрибки, діти із затримкою психічного розвитку недостатньо 
використовують досвід попередніх стрибків, щоб удосконалювати наступні. Більшість дітей 
із ЗПР при виконанні стрибка з місця не можуть скоординувати відштовхування ногами із 
помахом рук. Деякі з них не роблять помаху руками, а тримають їх перед собою з розведени-
ми пальцями, ніби боячись впасти. 

Для практики фізичного виховання важливо знати, в яких конкретно формах проявля-
ються недоліки керуючої функції довільних вправ при виконанні учнями складних рухових 
дій. Для цього ми дослідили виконання метань у ціль. Ефективність виконання цих рухових 
дій можна виміряти об’єктивним показником – кількістю влучень. Метання в ціль не вимагає 
максимального прояву фізичних зусиль, а потребує доброго окоміру, точності напрямку руху 
руки, своєчасного розгинання кисті для метання й певної швидкості рухів руки (табл. 3).  

Таблиця 3 
Результати метання в ціль учнями навчально-реабілітаційного центру  

та учнями загальноосвітньої школи (кількість попадань) 
 

Назва навчального закладу Хлопці Дівчата 
Навчально-реабілітаційний центр 36±0,02 36±0,06 
Загальноосвітня школа 60±0,05 60±0,03 

 

Як бачимо з табл. 3, у підсумку встановлено, що учні молодших класів, які навчаються в 
навчально-реабілітаційному центрі значно відстають у точності метань від учнів загальноос-
вітньої школи. Перші зробили 36±0,02 влучання зі 150 можливих, другі – 60±0,05. При мета-
нні в ціль у дітей із ЗПР були характерні помилки: більш грубе дозування змін рухів і невмін-
ня вносити в рух поправки, відставання налаштування на зміну руху, зриви окремих металь-
них рухів. Під час виконання п’яти метальних дій в учнів, які навчаються у центрі, менше 
вдосконалюються рухи, ніж в учнів загальноосвітньої школи, тобто хворі діти мало викорис-
товують досвід попередніх дій для вдосконалення подальших. 

Просторова орієнтація рухів в учнів, які навчаються у спецшколі-інтернаті порушена і 
найбільша різниця в показниках точності рухів неповносправних учнів і дітей загальноосвіт-
ньої школи відзначається в молодшому віці. 

Висновки. При визначенні ефективних засобів коректувально-виховної роботи в про-
цесі занять фізичною культурою потрібно ґрунтуватися на даних фізичного розвитку і рухо-
вих можливостей, знати і враховувати типові помилки дітей. За такої умови є можливість пра-
вильного добору фізичних вправ і застосовування відповідної методики їх виконання. 

Результати тестувань з бігу на 10 м з високого старту (хлопці – 3,7±0,04 с, дівчата – 4,0± 
0,03 с), стрибків у довжину з місця (107±3,5 см), метання в ціль тенісним м’ячем (36±0,02 влу-
ченя з 150 можливих) показали низький рівень фізичної підготовленості дітей молодшого 
шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Рухові порушення в учнів виявлено в про-
сторовому та силовому урегулюванні рухів. Визначення специфічних недоліків у регулюван-
ні рухів учнів має практичне значення при доборі засобів і методів, які сприяють корекції 
цього недоліку, а також при навчанні їх рухових умінь і навичок. 

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямі є добір методик для підвищення 
ефективності коректувально-виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку із затрим-
кою психічного розвитку. 
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Аннотация. Методически обоснованные занятия по физическому воспитанию способствуют коррекции 
двигательных качеств аномальных детей. Целью исследования было определение средств коррекционно-воспи-
тательной работы и особенностей двигательных функций детей младшего школьного возраста с задержкой пси-
хического развития. Результаты тестирования показали низкий уровень физической подготовленности детей. 
Двигательные нарушения в учащихся обнаружено в пространственном и силовом урегулировании движений. Ре-
зультаты исследования дали возможность правильно подобрать физические упражнения и применить соответст-
вующие методики их выполнения.  

 

Ключевые слова: задержка психического развития, коррекционно-воспитательная работа, двигательные 
качества, физическое воспитание, физическая подготовленность.  
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Abstract. Methodicaly grounded physical education classes promote correction of motor skills of disabled chil-
dren. The aim of the study was to determine the means of correction and educational work and peculiarities of motor fun-
ctions of primary school children with mental retardation. The results of tests showed a low level of physical fitness of 
children. Movement disorders were identified in the spatial and force regulation of movements. The results of the study 
made it possible to choose the right exercises and apply appropriate methods for their implementation. 
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