
Ч 5 М Я 
гчч 

Міністерство освіти і науки України 
Харківська державна академія фізичної культури 

ГЕТА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА 

УДК: 796.011.3:376.352 

КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 
ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ІЗ МІОПІЄЮ ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ 

24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту 

Харк ів -2014 



Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана в Одеському національному університеті імені 

1.1. Мечнікова, Міністерство освіти і науки України. 

Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор 
Вісковатова Тетяна Павлівна, 
Одеський національний університет імені 1.1. Мечнікова, 
професор кафедри диференціальної та спеціальної 
психології. 

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор 
Самойлов Микола Григорович, 
Харківська державна академія фізичної культури, 
професор кафедри фізіології та гігієни; 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 
Гвоздецька Світлана Володимирівна, 
Сумський державний педагогічний університет імені 
A.C. Макаренка, доцент кафедри теорії і методики фізичної 
культури. 

Захист відбудеться 22 квітня 2014 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої 
вченої ради К 64.862.01 Харківської державної академії фізичної культури за 
адресою: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99. 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської державної 
академії фізичної культури (61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99). 

Автореферат розісланий 22 березня 2014 р. 

ІІШЙ? 
Учении секретар V '• 
спеціалізованої вченої ради . в с . Ашанін 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

А Л Ь Н А ЗА,,; 

Актуальність. Дитяча слабозорість (міопія) є актуальною проблемою системи 
охорони здоров'я, соціальність якої обумовлена високою частотою ураження дітей, 
що призводить до відхилень у їхньому фізичному та емоційному стані. 

У Національній доктрині розвитку фізичної культури та спорту (2004) 
наголошується на необхідності розвитку сфери послуг для слабозорих дітей із 
використанням засобів і методів фізичної корекції. Широкі можливості застосування 
методів корекції різних видів порушень фізичного стану дітей із міопією стали 
предметом численних досліджень сучасних науковців. Зокрема, питаннями 
застосування методів фізичної корекції дітей цієї нозології займалися В. П. Єрмаков, 
Г. А. Якунін, 1990; Д. О. Силантьєв, 2001 та інші; проблеми психофізичного та 
емоційного розвитку дітей, зокрема дітей із міопією, вивчали Т. П. Вісковатова, 
2006; С. В. Гвоздецька, 2008; А. Г. Литвак, 1998 та ін.; взаємозв'язок сенсорної 
сфери, емоцій, почуттів дітей із міопією, досліджували Л. П. Григор'єва, 1996; 
К. Є. Ізард, 1999; М. Г. Самойлов, 2010 та ін.; аномалії розвитку моральних і 
інтелектуальних почуттів цих дітей були предметом вивчення С. В. Амірової, 2001; 
Л. С. Виготського, 1995; А. Г. Литвак, 1998; О. І. Макаренко, 2000 та ін., а на 
корекцію фізичного стану слабозорих дітей засобами плавання звертали свою увагу 
Б. Г. Ананьєв, 2001; І. С. Моргулис, 1991; Б. В. Сермеєв, 1987; К. С. Яримбаш, 2006. 

У той же час, аналіз літературних джерел засвідчує відсутність системного 
підходу до вивчення проблеми корекції фізичного та емоційного стану осіб із 
міопією з метою усунення порушень фізичного розвитку, впливу на їх соматичний 
стан, що зумовлює необхідність проведення дослідження, пов'язаного із 
розробленням програми корекції зазначених станів дітей. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний 
напрям дослідження узгоджується із завданнями, окресленими у тематичних планах 
НДР Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 
(«Корекція фізичного та психоемоційного стану дітей 6-7 років із міопією на 
заняттях оздоровчим плаванням», номер реєстрації 0712/10, 2010), тематичним 
планом НДР кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського 
національного університету імені 1.1. Мечнікова («Психологія особистості наданому 
етапі розвитку науки», номер державної реєстрації 0109U000279, 2005-2010 pp.). 
Роль автора полягала у зборі, аналізі та узагальненні матеріалу про фізичний і 
емоційний стан дітей 6-7 років із міопією; визначенні вихідного рівня фізичного та 
емоційного стану дітей цієї нозології; проведенні експериментального дослідження; 
розробленні програми корекції фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років із 
міопією; впровадженні результатів дослідження в практику. 

Мета дослідження: розробити та обґрунтувати програму корекції фізичного 
та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання. 

Завдання дослідження: 
1. Здійснити аналіз та узагальнити дані наукової літератури та практичного 

досвіду з проблеми корекції фізичного та емоційного стану дітей засобами 
плавання. 
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2. Визначити особливості фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років із 
міопією. 

3. Розробити та експериментально обґрунтувати програму корекції фізичного 
та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією з використанням засобів плавання та 
визначити її ефективність. 

4. Розробити практичні рекомендації по впровадженню авторської програми 
корекції фізичного та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами 
плавання в практику спеціалізованих шкіл. 

Об'єкт дослідження: фізичний і емоційний стан дітей 6-7 років із міопією. 
Предмет дослідження: вплив засобів плавання на корекцію фізичного та 

емоційного стану дітей 6-7 років із міопією. 
Методи дослідження: теоретичні; емпіричні: праксіометричні, 

спостереження, діагностичні; експериментальні; статистичні. 
Наукова новизна отриманих результатів: 
Уперше: 
- розроблено та обґрунтовано програму корекції фізичного та емоційного 

стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання; 
- експериментально обґрунтовано ефективність застосування засобів 

плавання в програмі корекції фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років із 
міопією; 

- впроваджено у практику спеціалізованих шкіл програму корекції фізичного 
та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання. 

Уточнено теоретичну концепцію взаємообумовленості фізичного та 
психічного розвитку дітей із міопією, яка проявляється у взаємозв'язку компонентів 
фізичного та емоційного стану дітей цієї нозології. Підтверджено закономірність, 
яка лежить в основі фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей із міопією 
та підтверджено дані, що діти з міопією відстають від зрячих однолітків у прояві 
рухових і психічних функцій. Також підтверджено основні методичні положення та 
дидактичні принципи початкового навчання дітей плаванню. 

Доповнено дані досліджень науковців про фізичний і емоційний стан 
слабозорих дітей 6-7 років і концепцію взаємообумовленості фізичного та 
емоційного станів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні 
програми корекції фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років із міопією та 
практичних рекомендацій для фахівців щодо корекційних занять плаванням дітей 
6-7 років із міопією з метою використання їх у спеціалізованих школах. Одержані 
результати застосовуються у практиці Полтавської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 40 для дітей із порушеннями зору (акт впровадження 
№ 1 від 01.09.2010); в навчальні програми Кременчуцького національного 
університету імені М. Остроградського (акт впровадження № 2 від 09.09.2010) та 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (акт 
впровадження № 3 від 07.12.2010). 

Особистий внесок здобувача полягає у виборі напряму дослідження, 
визначенні його актуальності; розробленні та обґрунтуванні основних положень 
роботи, аналізі та систематизації даних наукової літератури; організації та 



проведенні дослідження; визначенні особливостей процесу навчання плаванню 
дітей цієї нозології в адаптивному фізичному вихованні; розробленні програми 
корекції фізичного та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією та впровадженні її 
в практику спеціалізованих шкіл; дослідженні ефективності використання програми 
корекції. У співавторстві надруковано методичний посібник «Особливості 
початкового навчання плаванню дітей із міопією в адаптивному фізичному 
вихованні», де здобувачеві належить розроблення програми початкового навчання 
слабозорих дітей плаванню, дослідження показників їхнього фізичного та 
емоційного стану, визначення ефективності запропонованої програми. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження були 
представлені й обговорені на: Міжнародному конгресі «Стреси в повсякденному 
житті дітей» (Одеса, 2000); Міжнародних наукових конференціях «Молода 
спортивна наука України» (Львів, 2000-2002, 2005, 2007); IX Міжнародному 
науковому конгресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 2005); 
III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного 
виховання, спорту та валеології» (Кременчук, 2010); II Міжнародній електронній 
науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні та методико-біологічні 
питання занять у фізичному вихованні та спорті» (Одеса, 2011); Міжнародних 
науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми фізичного виховання, 
реабілітації, спорту та туризму» (Запоріжжя, 2011, 2012); XII Міжнародній науково-
практичній конференції «Фізична культура, спорт та здоров'я» (Харків, 2012), а 
також на засіданнях кафедри фізичного виховання та психофізичного тренінгу 
Полтавського університету економіки і торгівлі (2000-2010), кафедрі фізичного 
виховання, спорту та здоров'я людини Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка (2010-2013), кафедрі фізичної реабілітації та 
фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права (2013-2014). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 14 працях, з яких 
6 представлено у наукових фахових виданнях України, 13 публікацій - одноосібні. 

Структура роботи. Дисертаційна робота викладена на 228 сторінках, 
основний текст складає 200 сторінок машинописного тексту та включає перелік 
умовних скорочень, вступ, п'ять розділів, висновки, практичні рекомендації, список 
використаних джерел і додатки, оформлені окремим томом. Список літератури 
вміщує 293 джерела, з яких 29 - іноземні. Робота ілюстрована 4 рисунками і 
33 таблицями. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обгрунтовано актуальність теми, вказано на зв'язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об'єкт, 
предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну, практичну значущість 
одержаних результатів і особистий внесок дисертанта; висвітлено інформацію про 
апробацію результатів дослідження та публікації за темою дисертації. 

У першому розділі «Теоретичний аналіз показників фізичного та 
емоційного стану дітей 6-7 років із міопією» наведено аналіз літератури щодо 
характеристики прояву міопії у дітей; сучасних підходів до оцінки впливу цієї 
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нозології на рівень розвитку фізичних якостей і працездатності дітей; вивчення 
фізичного та емоційного стану слабозорих дітей 6 -7 років; психологічних 
особливостей процесу навчання плаванню першокласників із міопією та шляхів 
корекції зазначених станів дітей із міопією засобами адаптивного фізичного 
виховання. 

Визначено, що в літературі мало даних про вивчення проблеми корекції 
фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років із міопією, яка необхідна для 
входження дитини у соціум, ствердження її як особистості, а також для підвищення 
самооцінки, рухової активності та поліпшення стану здоров'я. Констатовано, що 
плавання, внаслідок комплексного впливу на організм дитини, майже не 
розглядається науковцями як засіб корекції фізичного та емоційного стану 
слабозорих дітей, відсутня програма корекції зазначених станів дітей із вадами зору 
засобами плавання. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» представлено й 
обґрунтовано методи, що застосовувались у дослідженні: теоретичні: вивчення й 
аналіз наукових джерел; систематизація даних із проблеми дослідження; емпіричні: 
праксіометричні - вивчення й узагальнення досвіду з проблеми корекції фізичного 
та емоційного стану дітей 6 -7 років із міопією; спостереження - психолого-
педагогічне дослідження динаміки фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років із 
міопією; діагностичні - (бесіди, тестування, інтерв'ю) - для визначення емоційного 
стану досліджуваного контингенту; експериментальні (хронометраж, антропометрія, 
спірометрія, динамометрія, пульсометрія, тонометрія, функціональні проби, 
педагогічне тестування, педагогічний експеримент); статистичні: кількісний і 
якісний аналіз емпіричних даних із використанням методів математичної 
статистики. 

Дослідження проводилось у чотири етапи. 
На першому етапі (2001-2003 рр.) було проведено аналіз літературних джерел 

за проблемою дослідження, що дозволило обґрунтувати мету, основні завдання та 
методи роботи. Здійснено аналіз корекційно-реабілітаційних програм для дітей із 
міопією, обґрунтовано вибір плавання як засобу корекції фізичного та емоційного 
стану дітей 6-7 років із міопією. Складено бібліографію, оформлено перший розділ 
дисертаційного дослідження. 

Другий етап (2003-2005 рр.) передбачав проведення дослідження з метою 
одержання вихідних даних фізичного та емоційного стану дітей: визначення рівня 
фізичного розвитку, фізичної підготовленості, емоційного стану дітей із міопією. На 
цьому етапі розроблено й обґрунтовано програму корекції; оформлено другий і 
третій розділи роботи. 

На третьому етапі (2006-2008 рр.) впроваджено програму корекції фізичного 
та емоційного стану дітей 6 -7 років із міопією засобами плавання для 
спеціалізованих шкіл; проведено дослідження кількісних і якісних змін у зазначених 
станах дітей після використання розробленої програми, здійснено статистичну 
обробку одержаних даних за допомогою методів математичної статистики. 

Четвертий етап (2009-2013 рр.) передбачав узагальнення одержаних 
результатів; розроблення практичних рекомендацій; формулювання висновків; 
оформлення роботи, а також апробацію основних положень дослідження на 
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наукових конференціях, конгресах; впровадження результатів дослідження у 
практику. 

У третьому розділі «Особливості фізичного та емоційного стану дітей 
6-7 років із міопією» наведено результати констатувального експерименту. 

Аналіз антропометричних показників здійснювався на підставі 
індивідуального оцінювання конкретних значень, які порівнювались з віково-
статевими нормами, наведеними у літературі. Установлено перевагу результатів 
зрячих дітей над слабозорими як у хлопців, так і у дівчат. Одержані дані дають 
можливість стверджувати, що суттєві відмінності спостерігаються лише у 
показниках маси тіла. 

У слабозорих дітей відзначаються найбільш виражені відхилення в діяльності 
серцево-судинної та дихальної систем. Вікова динаміка у них зберігається така ж, як 
і в нормі, але її рівень значно нижчий. Стан серцево-судинної та дихальної систем 
зрячих і слабозорих дітей, які брали участь у дослідженні, характеризується 
значною кількістю показників, що відповідають нормі. Адаптація слабозорих дітей 
до фізичних навантажень відбувалась успішніше для їх серцево-судинної системи, 
про що свідчать значення ЧСС (хлопці: 96,0±5,1 уд .хв 1 ; дівчата: 98,0±4,4 уд.хв"1), 
АТсист (хлопці: 110,0±4,9 мм рт. ст.; дівчата: 114,4±3,6 мм рт. ст.) та АТдіаст (хлопці: 
64,0±2,6 мм рт. ст.; дівчата: 64,0±2,9 мм рт. ст.). 

Показники кардіореспіраторного апарату дітей із міопією дозволили 
констатувати значну перевагу результатів зрячих хлопців над результатами 
слабозорих (АТсист (зрячі: 105,9±2,2 мм рт. ст., слабозорі: 110,0± 4,9 мм рт. ст., 
р<0,05); ЖСЛ (зрячі: 1,27±0,28 л, слабозорі: 1,12±0,23 л, р<0,05); ЧСС (зрячі: 
98,4±2,2 уд. хв"1, слабозорі: 96,0±5,1 уд. хв"1, р>0,05)). У дівчат показники обох груп 
достовірно не відрізняються (р>0,05), виключення становить лише значення ЧСС 
(зрячі: 92,5±3,3 уд. хв"1, слабозорі: 98,0±4,4 уд. хв"1, р<0,01). Таким чином 
встановлено, що ступінь втрати зору суттєво впливає на значення функціонального 
стану слабозорих дітей. 

Дослідження показників функціональних проб дітей дозволило констатувати 
перевагу результатів зрячих (проба Штанге: хлопці: 31,64±2,82с; дівчата: 
28,57±3,70с; проба Генча: хлопці: 15,42±3,33 с; дівчата: 16,14±2,24с; індекс 
Робінсона: хлопці: 105,1±3,7 ум. од.; дівчата: 104,1 ±6,3 ум. од.) при р<0,05 над 
результатами слабозорих (проба Штанге: хлопці: 28,15±8,62 с; дівчата: 25,42±6,84 с; 
проба Генча: хлопці: 14,46±1,79с; дівчата: 15,14±1,52с; індекс Робінсона: хлопці: 
105,0± 7,4 ум. од.; дівчата: 105,6±4,8 ум. од.) при р>0,05. Таким чином встановлено, 
що стан серцево-судинної та дихальної систем зрячих і слабозорих дітей, які брали 
участь у дослідженні, характеризуються значною кількістю відповідних до норми 
показників. 

Дослідження фізичної підготовленості та фізичної працездатності довели, що 
у 6-7-річному віці більшість результатів зрячих дітей достовірно переважають над 
слабозорими. Визначено, що показники фізичної підготовленості зрячих дітей 
(човниковий біг (4x9 м): хлопці: 13,14±0,51 с; дівчата: І5,20±0,71 с; гарвардський 
степ-тест: хлопці: 54,9±4,1 ум. од.; дівчата: 49,3±5,3 ум. од.; динамометрія: хлопці: 
8,9±2,7 кг; дівчата: 7,5±2,0 кг; стрибок у довжину з місця: хлопці: 114,5±18,7 см; 
дівчата: 100,9±12,9 см; вис: хлопці: 18,21±І0,41 с; дівчата: 10,57±4,72с; піднімання 
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тулуба: хлопці: 45,5±29,2 разів; дівчата: 40,9± 14,5 разів; рівновага: хлопці: 
23,79±12,06 с; дівчата: 27,79±11,90 с; гнучкість: хлопці: 4,9±0,8 см; дівчата: 
8,1±1,3 см) вищі значень слабозорих (човниковий біг (4x9 м): хлопці: 14,64±1,22 с; 
дівчата: 16,42±0,84с; гарвардський степ-тест: хлопці: 54,2±2,0 ум. од.; дівчата: 
47,2±1,5 ум. од.; динамометрія: хлопці: 8,6±1,8 кг; дівчата: 7,6±2,0 кг; стрибок у 
довжину з місця: хлопці: 108,7±8,5см; дівчата: 101,6±6,2см; вис: хлопці: 
17,15±4,17с; дівчата: 11,86±2,04с; піднімання тулуба: хлопці: 36,3±11,2 разів; 
дівчата: 40,0±9,9 разів; рівновага: хлопці: 27,53±7,42 с; дівчата: 28,71±7,03с; 
гнучкість: хлопці: 3,7±1,8 см; дівчата: 7,5±1,8 см). Виявлено, що результати окремих 
тестів дітей із міопією мають перевагу показників порівняно зі зрячими (човниковий 
біг, динамометрія, гнучкість) при р>0,05. 

Встановлено, що розлади зорового аналізатора опосередковано впливають на 
емоційний стан дитини із цією нозологією. Спостереження підтверджують дані про 
те, що міопія призводить до змін в емоційному стані дітей у бік переваги астенічних. 
За всіма параметрами вивчення емоційних значень кожна шкала характеризується як 
середній рівень прояву в групах зрячих дітей і як високий - у слабозорих (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники емоційного стану дітей із нормальним зором і з міопією за 

методикою ДАМ, бали ( Х ± д) 
Показники 

емоційного стану 
Хлопці 

Р 
Дівчата 

Р 
Показники 

емоційного стану г, п = 14 8, п = 13 Р г , п = 14 Б, п = 14 Р 
Невротичність 1,46±0,43 2,17±0,51 <0,01 1,40±0,40 2,07±0,39 <0,001 
Депресивність 1,34±0,34 1,97±0,38 <0,001 1,36±0,32 2,18±0,40 <0,001 
Реактивні агресивність 1,50±0,38 2,19±0,34 <0,001 1,52±0,22 2,15±0,28 <0,001 
Спонтанна агресивність 1,20±0,29 2,12±0,33 <0,001 1,53±0,34 2,14±0,34 <0,001 
Емоційна лабільність 1,08±0,36 2,11 ±0,31 <0,001 1,24±0,31 2,18±0,22 <0,001 
Особистісна тривожність І,28±0,40 2,22±0,32 <0,001 1,39±0,26 2,34±0,30 <0,001 
Внутрішній дискомфорт 1,13±0,37 2,42±0,26 <0,001 1,06±0,22 2,34±0,24 <0,001 
Тест ДАМ 1,28±0,33 2,17±0,31 <0,001 І,36±0,29 2,20±0,36 <0,001 

*Примітка. У цій і наступних таблицях: Z - зрячі діти, 8 - слабозорі. 

З'ясовано, що вади зору негативно впливають на емоційні переживання дітей, 
які відбивають особливості їхньої поведінки, та співвідношення яких створює 
складний емоційний фон, що впливає на життя дитини. 

У четвертому розділі «Програма корекції фізичного та емоційного стану 
дітей із міопією» викладено теоретичне обгрунтування авторської програми, 
детально описано методи та засоби, використані у програмі, наведено результати 
формувального експерименту. 

Аналіз програм фізичної культури для спеціальних шкіл показав, що в них не 
повною мірою реалізуються можливості формування фізичного та емоційного стану 
слабозорих дітей засобами плавання. Відсутність останніх обумовила розроблення 
програми корекції зазначених недоліків, при чому враховувались індивідуальні 
функціональні можливості організму дітей із міопією, які внаслідок вимушеної 
малої рухливості відчувають дефіцит рухів і емоцій. Вибір плавання як фізичного 
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фактора, що підвищує імунітет організму, обумовлений силою полегшених 
гравітаційних умов дитини у воді, коли знижується його вага і напруження м'язів, 
що забезпечує більш легке виконання рухів і зусиль. 

Відмінною особливістю розробленої програми корекції для дітей із міопією є 
навчання плаванню кролем на спині з домінуванням ігрового методу навчання, коли 
складаються більш сприятливі умови для забезпечення дихальної та зорової функцій 
дітей, що важливо при врахуванні цієї нозології. Також відмінною особливістю 
розробленої програми є одночасне використання засобів плавання, лікувальної 
фізичної культури та масажу (методи фізичної реабілітації, що складають одну з 
особливостей приватних методик адаптивної фізичної культури), як підготовчого 
етапу для проведення занять із плавання, «сухе плавання» та власне плавання з 
використанням ігрового методу навчання. 

Існують неоднозначні наукові погляди, що при навчанні дітей із міопією 
плаванню кролем на спині у них спостерігається втрата почуття просторової 
орієнтації, тому фахівці майже не використовують у процесі навчання цей спосіб 
плавання. Проведені педагогічні спостереження під час занять із плавання з цими 
дітьми показали, що навчання плаванню кролем на спині не лише не впливає на стан 
збереження просторової орієнтації, а й сприяє його поліпшенню. Крім того, 
зафіксовано позитивний вплив навчання плаванню кролем на спині на емоційний 
стан дітей за період дослідження (за методиками ДАМ і САН). 

Основним корекційним спрямуванням програми було забезпечення 
оптимального рівня фізичного та емоційного стану дітей, оволодіння спортивною 
технікою плавання, розвиток фізичних якостей. Залежно від стану фізичного та 
емоційного здоров'я дітей застосовувались відповідні методики, комплекси вправ, 
інтенсивність виконання та засоби для вирішення конкретних задач. 

Специфічність організації навчання плаванню слабозорих дітей вимагала 
врахування та дотримання загальних вимог і індивідуальних особливостей їх 
розвитку, ефективної реалізації принципів загального та спеціального навчання у 
процесі корекційних занять плаванням. Навчання плаванню проводилось на основі 
педагогічних і психологічних принципів фізичного виховання, які доповнюються 
специфічними дидактичними принципами корекційного спрямування навчання та 
диференційного навчання. При розробленні програми корекції були використані 
дослідження та рекомендації В. П. Ермакова, А. Г. Якуніна, О. Н. Карпенко, 
Б.Г. Сермеєва, К. С. Яримбаш. 

Розроблена програма корекції передбачала поетапне навчання плаванню із 
застосуванням ігрового методу: звикання дітей до водного середовища; навчання 
робити у воді видих; розплющування очей під водою; набирання незвичного 
горизонтального безопірного положення тіла, лежання на воді, ковзання; навчання 
елементів техніки плавання, узгодження роботи рук, ніг і дихання; плавання у 
повній координації. Ігри й ігрові вправи з імітацією елементів техніки плавання на 
суші й у воді складали основу кожного заняття, які поступово замінювали 
складнішими, спрямованими на засвоєння техніки плавання, які дали дітям змогу 
набути певних рухових навичок, опанувати необхідні технічні дії в оптимальних 
умовах; долати боязнь незвичного горизонтального безопірного положення тіла. 
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Розроблена програма корекції фізичного та емоційного стану слабозорих дітей 
передбачала підготовчий (8 тижнів), основний (24 тижні) і заключний (6 тижнів) 
етапи навчання (рис. 1). 

На першому етапі, враховуючи низький рівень фізичної та технічної 
підготовленості дітей, вирішувались завдання щодо адаптації дитячого організму до 
фізичних навантажень; для підвищення ефективності корекції фізичного та 
емоційного стану їх включено певну кількість підвідних і ігрових вправ на суші, 
ігрові вправи та рухливі ігри у воді для освоєння з водним середовищем і подолання 
водостраху; ігри для набуття навичок і вміння триматися на воді; засвоєння рухів 
плавця та розвитку фізичних якостей. Протягом цього періоду діти отримували 
фізичне навантаження в основному низької та середньої інтенсивності. 

У другому (основному) періоді вдосконалювались набуті вміння та навички 
плавання, вирішувались завдання щодо підвищення рівня фізичної підготовленості, 
фізичної працездатності, збільшення можливостей функціональних систем 
організму дитини, корекції емоційного стану. Заняття проводились у такому ж 
обсязі, але характеризувалися збільшенням навантаження. У процесі корекційної 
роботи враховувались індивідуальні особливості кожної дитини, використовувались 
і розвивались функції збережених аналізаторів. Для розвитку фізичного і емоційного 
стану використовувались ігровий, безперервний, інтервальний, перемінний методи. 

У третьому періоді передбачалось вдосконалення програми корекції, методики 
занять, систематизація та порівняння показників формувального експерименту. 

Ефективність програми корекції оцінювалась у двох групах: 
експериментальній і контрольній, діти в яких були ідентичними за віком і рівнем 
психофізичного розвитку. Діти експериментальної групи (хлопці п=13, дівчата 
п=14), крім занять фізичною культурою в школі, займались плаванням із 
застосуванням масажу та ЛФК: ці заняття проводились відповідно до положень 
методики початкового навчання плаванню, теорії навчання руховим діям, із 
урахуванням принципів дидактики та за методиками адаптивного фізичного 
виховання; діти контрольної групи (хлопці п=9, дівчата п=11) також одержували 
фізичне навантаження на уроках фізичної культури в школі і займалися теренкуром. 

Кількість занять (3 на тиждень) і тривалість (до 2-х академічних годин) була 
однакова, тривалість експерименту (навчальний рік) також. Перше дослідження 
проводилось на початку експерименту, друге - в кінці. 

Порівняльний аналіз емпіричних даних наприкінці експерименту засвідчив 
позитивні зміни досліджуваних показників в обох групах, але з різною дисперсією. 
Максимальні зміни показників довжини та маси тіла виявлені в експериментальній 
групі (хлопці: з 119,6±8,3 см і 19,6±1,3 кг до 125,6±5,8 см і 21,6±2,2 кг; дівчата: з 
117,2±6,4 см і 18,9± 1,1 кг до 124,0±6,3 см і 21,4±1,8 кг). У дітей контрольної групи 
теж виявлено збільшення результатів, але з меншою дисперсією (хлопці: з 
118,7±7,4 см і 18,4±2,1 кг до 125,0±6,9 см і 22,1±1,7кг; дівчата: з 118,5±6,8см і 
18,5±1,2 кг до 123,6±5,7 см і 20,5±1,4кг). Аналіз одержаних значень свідчить про 
наявність статистично значущої різниці (р<0,05) між показниками в кожній із груп, 
яка пояснюється швидким темпом фізичного розвитку дітей. 
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Динаміка показників кардіореспіраторного апарату дітей на кінець 
дослідження в експериментальній групі послідовно та стабільно поліпшувалась 
відповідно до вікових норм, а їх збільшення формувалось на початковому етапі 
занять плаванням і закріплювалось протягом дослідження. Виявлено зміни 
досліджуваних показників дітей експериментальної групи: ЧСС (хлопці: з 
96,0±5,1 уд.-хв"' до 89,0±2,4 уд.-хв"1; дівчата: з 98,0±4,4 уд. хв"1 до 90,0±2,0 уд.-хв"1), 
АТсист (хлопці: з 110,0±4,9мм рт. ст. до 112,0±4,3мм рт. ст.; дівчата: з 
114,4±3,6 мм рт. ст. до 112,0±5,1 мм рт. ст.), АТдіаст (хлопці: з 64,0±2,6 мм рт. ст. до 
63,0±2,3 мм рт. ст.; дівчата: з 64,0±2,9 мм рт. ст. до 63,0±2,2 мм рт. ст.) і ЖЄЛ 
(хлопці: з 1,12±0,23 л до 1,63±0,21 л; дівчата: з 1,10± 0,09 л до 1,40±0,12 л). 

У контрольній групі також виявлено зміни: ЧСС (хлопці: з 97,0±4,2 уд. хв"' до 
93,0±5,3 уд.-хв"1; дівчата: з 97,0±3,7 уд.-хв"1 до 93,0±4,1 уд. хв"1), АТсист (хлопці: з 
113,0±5,1 мм рт. ст. до 111,0±5,9 мм рт. ст.; дівчата: з 115,0±3,8 мм рт. ст. до 
113,0±4,6 мм рт. ст.), АТдіаст (хлопці: з 63,0±2,7 мм рт. ст. до 64,0±3,4 мм рт. ст.; 
дівчата: з 63,0±3,0 мм рт. ст. до 64,0±2,8 мм рт. ст.) і ЖЄЛ (хлопці: з 1,17±0,13 л до 
1,34±0,37 л; дівчата: з 1,15±0,17лдо 1,22±0,21 л). 

Різниця значень має статистичну достовірність (р<0,05), тобто у кінці 
педагогічного експерименту виявлено достовірний приріст показників 
функціонального стану дітей експериментальної групи. 

Проведення дослідження свідчить, що в умовах водного середовища 
виконання фізичних навантажень має позитивний ефект. Для дітей із міопією це 
найбільш ефективний засіб впливу. Ми одночасно використовували емоційне 
збудження дитини при іграх у воді і зменшене фізичне навантаження. Одержані дані 
свідчать про ефективність використання занять плаванням у програмі корекції, а 
також про поліпшення фізичної підготовленості та фізичної працездатності дітей, 
що є одним із головних чинників, які сприяють формуванню фізичного стану 
слабозорих дітей. 

Одержані дані свідчать про ефективність використання плавання у програмі 
корекції. Доведено, що в результаті експерименту достовірно покращились 
результати фізичної підготовленості дітей експериментальної групи: гарвардський 
степ-тест (хлопці: з 54,2±2,0 ум. од. до 64,3±1,6 ум. од.; дівчата: з 47,2±1,5 ум. од. до 
58,4±1,5 ум. од. (р<0,001), піднімання тулуба в сід (хлопці: з 36,3±11,2 разів до 
47,0±8,7 разів; дівчата: з 40,0±9,9 разів до 50,0±6,3 разів (р<0,01), гнучкість (хлопці: 
з 3,7±1,8 см до 7,1±1,2 см; дівчата: з 7,5±1,8 см до 10,4±1,9 см (р<0,001). 

Дослідження емоційного стану дітей на завершальному етапі психолого-
педагогічного експерименту виявило значні позитивні зрушення практично за всіма 
показниками (табл. 2). 



Таблиця 2 
Показники емоційного стану за методикою ДАМ дітей із міопією 

Показники емоційного стану за субтестом «Невротичність», бали 
Група Стать 1 2 її, 2 Р'.2 
Експериментальна Хлопці, п = 13 2,2±0,5 1,6±0,3 5,45 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 2,2±0,5 1,6±0,4 4,05 <0,01 
Експериментальна Дівчата, п = 14 2,1 ±0,4 1,4±0,3 7,37 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 2,1±0,6 1,8±0,6 1,75 >0,05 

Показники емоційного стану за субтестом «Депресивність», бали 
Група Стать 1 2 Р1.2 
Експериментальна Хлопці, п = 13 1,9±0,4 1,4±0,2 6,71 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 2,1±0,4 1,6±0,4 3,86 <0,01 
Експериментальна Дівчата, п = 14 2,2±0,4 1,5±0,2 8,77 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 2,2±0,5 1,7±0,3 4,93 <0,01 

Показники емоційного стану за субтестом «Реактивна агресивність», бали 
Група Стать 1 2 Ь.2 Р1.2 
Експериментальна Хлопці, п = 13 2,2±0,3 1,6±0,3 6,51 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 2,3±0,4 1,8±0,3 4,86 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 2,2±0,3 1,4±0,6 6,04 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 2,2±0,3 1,6±0,3 7,09 <0,001 

Показники емоційного стану за субтестом «Снонтанна агресивність», бали 
Група Стать 1 2 її, 2 рі,2 

Експериментальна Хлопці, п = 13 2,1±0,3 1,5±0,2 8,04 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 2,1±0,3 1,7±0,3 5,63 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 2,1±0,3 1,5±0,2 8,15 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 2,1±0,3 1,6±0,3 5,60 <0,001 

Показники емоційного стану за субтестом «Емоційна лабільність», бали 
Група Стать 1 2 рі,2 

Експериментальна Хлопці, п = 13 2,1 ±0,3 1,4±0,2 10,32 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 2,1±0,3 1,5±0,3 7,32 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 2,2±0,2 1,4±0,2 14,78 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 2,2±0,2 1,6±0,2 11,39 <0,001 

Показники емоційного стану за субтестом «Особистісна тривожність», бали 
Група Стать 1 2 *1,2 рі,2 

Експериментальна Хлопці, п = 13 2,2±0,3 1,5±0,2 9,39 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 2,2±0,4 1,6±0,3 5,64 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 2,3±0,3 1,7±0,3 9,22 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 2,3±0,3 1,8±0,3 7,27 <0,001 
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Продовження табл. 2 
Показники емоційного стану за субтестом «Внутрішній дискомфорт», бали 

Група Стать 1 2 
Експериментальна Хлопці, п = 13 2,4±0,3 1,8±0,4 7,44 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 2,4±0,4 1,8±0,3 5,27 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 2,3±0,2 1,6±0,4 8,05 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 2,3±0,3 1,7±0,3 6,04 <0,001 

Показники емоційного стану за тестом ДАМ, бали 
Група Стать 1 2 и,г рі,2 

Експериментальна Хлопці, п = 13 2,2±0,3 1,5±0,2 4,52 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 2,2±0,3 1,7±0,3 4,32 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 2,2±0,4 1,5±0,3 5,84 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 2,2±0,4 1,7±0,3 4,61 <0,001 

Дослідження підтвердило положення про те, що під впливом програми 
корекції значно поліпшився емоційний стан дітей 6-7 років із міопією. За 
методикою ДАМ виявлено, що емоційний стан дітей експериментальної групи 
відповідає середньому рівню шкали, ближчому до низького, а у дітей контрольної 
майже в усіх випадках- середньому рівню, ближчому до високого. Аналіз 
одержаних даних дітей виявив, що під впливом фізичних навантажень позитивно 
змінились всі показники, а одержані результати статистично достовірні (р<0,001). 

Поєднання індивідуальної та групової форм проведення дослідження 
забезпечили достовірність одержаних результатів за методикою САН (табл. 3). 

Таблиця З 
Показники емоційного стану за методикою САН дітей із міопією 

до (1) та після (2) експерименту, бали ( х ± я) 
Показники емоційного стану за субтестом «Самопочуття», бали 
Група Стать 1 2 І1.2 Рі.2 

Експериментальна Хлопці, п = 13 5,75±0,77 6,24±0,33 3,21 <0,01 

Контрольна Хлопці, п = 9 5,72±0,27 6,08±0,63 2,40 <0,05 
Експериментальна Дівчата, п = 14 5,77±0,67 6,42±0,33 4,86 <0,01 
Контрольна Дівчата, п = 11 5,69±0,66 6,11 ±0,41 2,60 <0,05 

Показники емоційного стану за субтестом «Активність», бали 
Група Стать 1 2 Р1.2 

Експериментальна Хлопці, п = 13 4,14±0,91 6,01 ±0,45 9,92 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 4,21±0,71 5,90±0,46 8,67 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 4,10±0,75 5,89±0,45 11,16 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 4,03±0,55 5,72±0,38 12,05 <0,001 
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Продовження табл. З 
Показники емоційного стану за субтестом «Настрій», бали 

Група Стать 1 2 РІ.2 
Експериментальна Хлопці, п = 13 5,43±0,57 6,21 ±0,26 6,78 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 5,48±0,47 6,33±0,50 5,26 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 6,70±0,31 6,88±0,22 2,54 <0,05 
Контрольна Дівчата, п = 11 6,59±0,54 6,70±0,10 1,14 >0,05 

Показники емоційного стану за тестом САН, бали 
Група Стать 1 2 и,г Р1.2 

Експериментальна Хлопці, п = 13 5,11±0,75 6,15±0,34 6,88 <0,001 
Контрольна Хлопці, п = 9 5,13±0,48 6,10±0,53 5,76 <0,001 
Експериментальна Дівчата, п = 14 5,52±0,57 6,39±0,33 7,23 <0,001 
Контрольна Дівчата, п = 11 5,44±0,58 6,17±0,29 5,57 <0,001 

Достовірна різниця (р<0,001) між хлопцями і дівчатами зафіксована за всіма 
показниками цієї методики. 

Спеціальні вправи проірами були спрямовані на активізацію збережених 
аналізаторів; корекцію зорового сприйняття та корекцію вторинних відхилень у 
фізичному розвитку; попередження виникнення порушень опорно-рухового апарату; 
розвиток функцій серцево-судинної та дихальної систем. Запропоновані фізичні 
вправи й ігри активно сприяли позитивним змінам не тільки фізичних, а й психічних 
функцій учнів, про що свідчать кінцеві результати. Крім того, негативних змін у 
емоційному та фізичному стані дітей не виявлено. 

Використання факторного аналізу дало змогу виявити, що застосування 
запропонованої програми занять призвело до зміцнення та розвитку зв'язку 
емоційної та фізичної складових організму дітей із вадами зору, тобто позитивні 
зміни у фізичному стані дитини та поліпшення успішності виконання вправ можуть 
покращити її емоційний стан і навпаки, позитивне емоційне оточення підвищує 
мотивацію до фізичних вправ. Цим пояснюється успішне використання нами 
психологічних механізмів компенсації для поліпшення фізичного стану дітей. 

Отже, розроблена програма позитивно вплинула і на збереження органу зору, і 
на корекцію фізичного та емоційного стану дітей, що обумовлено використанням 
засобів плавання як методу корекції. Використання в програмі поєднання 
загальнорозвивальних і спеціальних вправ сприяло, насамперед, охороні та розвитку 
залишкового зору, формуванню зорових уявлень, тренуванню зорових функцій ока. 
Важливо, що на кінець дослідження ступінь зору досліджуваного контингенту у 
деяких випадках покращився, а в більшості - лишився на вихідному рівні, що також 
є позитивним результатом. 

У п'ятому розділі «Аналіз та узагальнення одержаних результатів» 
охарактеризовано ступінь рішення завдань, що дало можливість отримати три групи 
даних: дані, які уточнюють та підтверджують наявні розробки; дані, що доповнюють 
наявні розробки; нові дані щодо проблематики, яка вивчалась. 
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Уточнено теоретичну концепцію взаємообумовленості фізичного та 
психічного розвитку дітей із міопією, яка проявляється у взаємозв'язку компонентів 
фізичного та емоційного стану дітей цієї нозології. Підтверджено та уточнено дані, 
що наведені у роботах ряду авторів (Б. Г. Ананьєва, 2001; В. П. Єрмакова, 
Г. А. Якуніна, 1990; К. Є. Ізард, 1999). Результати констатувального експерименту 
показали, що виявлені особливості фізичного стану слабозорих дітей 
підтверджують загальну закономірність, яка лежить в основі фізичного розвитку та 
фізичної підготовленості цих дітей. Зокрема, результати дослідження 
підтверджують дані, що діти з міопією відстають від зрячих однолітків у прояві 
рухових і психічних функцій. У той самий час підтверджуються основні методичні 
положення та дидактичні принципи початкового навчання дітей плаванню. 

Доповнено наявні розробки та матеріали попередніх робіт (А. Г. Литвак, 1998; 
Ю. І. Перфильєва, 2009; К. С. Яримбаш, 2006), які лягли в основу визначення 
фізичного та емоційного стану слабозорих дітей і їх оцінювання, що раніше було 
недостатньо вивчено. Проведене дослідження також дозволило доповнити дані про 
взаємозв'язок фізичного та емоційного станів дітей із вадами зору (К. Є. Ізард, 1999; 
0 . О. Куракіної 2006; С. А. Покутневої, 1993) й існуючі дані (П. К. Анохіна, 1984; 
1. С. Моргулиса, 1991; Б. В. Сермеєва, 1987) щодо концепції взаємообумовленості 
фізичного та емоційного станів. Беручи до уваги факти вивчення особливостей 
навчання плаванню дітей із вадами зору, одержані результати доповнюють 
дослідження науковців (Б. В. Сермеєва, 1987; К. С. Яримбаш, 2006) щодо цієї 
проблематики. 

До нових даних дослідження відносяться розроблення та обгрунтування 
програми корекції фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років із міопією 
засобами плавання; експериментальне обґрунтування ефективності застосування 
засобів плавання в програмі корекції фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років 
із міопією; впровадження у практику спеціалізованих шкіл програми корекції 
фізичного та емоційного стану дітей 6 -7 років із міопією засобами плавання. 

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз наукової літератури дозволив визначити, що серед наукових праць 
із досліджуваної проблеми майже відсутні роботи, де б вивчався вплив засобів 
плавання на фізичний і емоційний стан дітей 6 -7 років із міопією. Практично 
відсутня науково-методична література, в якій би висвітлювався підхід до 
використання засобів плавання та вивчався б його вилив на фізичний та зокрема 
емоційний стан слабозорих дітей 6-7 років. В опрацьованих джерелах майже не 
виявлені обґрунтовані цілісні програми використання засобів плавання, лікувальної 
фізичної культури та масажу для дітей 6-7 років із міопією. 

2. Виявлено, що існує відставання слабозорих дітей відносно норми за 
показниками фізичного розвитку; показники функціонального стану серцево-
судинної та дихальної систем слабозорих дітей характеризуються значною кількістю 
відповідних нормі показників артеріального тиску, ЧСС, проби Штанге, проби 
Генча й індексу Робінсона. Показники фізичних якостей дітей із міопією 
відповідають високому рівню та свідчить про те, що міопія не завжди веде до 
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обмеження фізичної активності дітей 6-7 років. 
Емоційний стан слабозорих дітей відрізняється від аналогічного у зрячих 

дітей: за методикою ДАМ виявлено відставання слабозорих дітей від зрячих 
одноліток за всіма показниками. Дисперсія одержаних результатів коливається у 
діапазоні 1,0 бала. За методикою САН у слабозорих дітей виявлене незначне 
відставання від зрячих і дисперсія показників менша (р>0,05). 

3. Розроблена програма корекції для слабозорих дітей враховувала 
взаємозв'язок фізичного та емоційного компонентів і відрізняється від існуючої 
навчанням плаванню кролем на спині з домінуванням ігрового методу навчання та 
вправ, що складають сприятливі умови для забезпечення дихальної та зорової 
функцій слабозорих дітей. Також особливістю розробленої програми було 
одночасне використання засобів плавання, лікувальної фізичної культури та масажу 
як підготовчого етапу для проведення занять, а основним корекційним 
спрямуванням програми було забезпечення оптимального рівня фізичного та 
емоційного стану дітей, оволодіння спортивною технікою плавання, розвитку 
фізичних якостей. Реалізація цих корекційних дій проводилась систематично, 
доступно, послідовно, довготривало. 

4. Впровадження розробленої програми сприяло корекції фізичного та 
емоційного стану дітей 6-7 років із міопією. За час дослідження антропометричні 
показники дівчат експериментальної групи достовірно (р<0,05) збільшилися 
порівняно з контрольною: довжина тіла (з 117,2±6,4 см до 124,0±6,3 см), маса тіла (з 
18,9±1,1 кг до 21,4±1,8 кг). Динаміка показників кардіореспіраторного апарату дітей 
експериментальної групи свідчить про статистично значуще (р<0,001) зниження 
ЧСС у хлопців (з 96,0±5,1 уд. хв"1 до 89,0±2,4 уд.-хв"1) і дівчат (з 98,0±4,4 уд.-хв"' до 
90,0±2,0 уд. хв"1) та збільшення ЖЄЛ хлопців (з 1,12±0,23 л до 1,63±0,22 л) і дівчат 
(з 1,10±0,09л до 1,40±0,11 л). У дітей контрольної групи статистично достовірної 
різниці показників не виявлено. 

5. Встановлено, що використання програми корекції забезпечило зростання 
показників фізичної підготовленості та фізичної працездатності дітей 
експериментальної групи, де максимально збільшилися (р<0,001) результати 
гарвардського степ-тесту хлопців (з 54,2±2,0 ум. од. до 64,3±1,6 ум. од.) і дівчат (з 
47,2± 1,5 ум. од. до 58,4± 1,5 ум. од.), піднімання тулуба в сід хлопців (з 36,3±11,2 
разів до 47,0±8,7 разів) і дівчат (з 40,0±9,9 разів до 50,0±6,3 разів), гнучкості хлопців 
(з 3,7±1,8см до 7,1±1,2см) і дівчат (з 7,5±1,8см до 10,4±1,9см). Показники 
більшості тестів дітей експериментальної групи статистично достовірно (р<0,001) 
кращі показників дітей контрольної групи. 

6. Дослідження емоційного стану дітей 6 -7 років із міопією виявило значні 
позитивні зрушення практично всіх показників під час експерименту. Максимальне 
зниження показників у хлопців експериментальної групи спостерігалось за 
результатами емоційної лабільності (з 2,1±0,3 бали до 1,4±0,2 бали), особистісної 
тривожності (з 2,2±0,3 бали до 1,5±0,2 бали), внутрішнього дискомфорту (з 
2,4±0,3 бали до 1,8±0,4бали) при р<0,001; у дівчат експериментальної групи 
максимально зменшились значення реактивної агресивності (з 2,2±0,3 бали до 
1,4±0,6 бали), емоційної лабільності (з 2,2±0,2 бали до 1,4±0,2 бали), внутрішнього 
дискомфорту (з 2,3±0,2 бали до 1,6±0,4бали) при р<0,001. У цілому за тестовою 
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батареєю ДАМ у хлопців (з 2,2±0,3 бали до 1,6±0,3 бали) та у дівчат (з 1,9±0,4 бали 
до 1,5±0,3бали) виявлено достовірну різницю при (р<0,001), що свідчить про 
поліпшення емоційного стану дітей із міопією. Також виявлено, що емоційний стан 
слабозорих дітей експериментальної групи відповідає середньому рівню, ближчому 
до низького, а у дітей контрольної майже в усіх випадках - середньому рівню, 
ближчому до високого, а одержані результати свідчать про ефективність 
використання засобів плавання у програмі корекції, що є одним із головних 
чинників, які сприяють розвитку емоційної сфери дітей. 

7. Вивчення емоційного стану за методикою САН дозволило встановити 
кількісні та якісні показники самопочуття, активності та настрою, а також виявити 
розбіжності у значеннях, що виникають як наслідок недоліків характеру дитини, 
обумовлених емоційними порушеннями. Аналіз показників за цією методикою 
виявив, що кінцеві результати позитивно змінились у хлопців (з 5,1±0,8 бали до 
6,2±0,3 бали) та у дівчат (з 5,5±0,6 бали до 6,4±0,3 бали) при достовірній різниці 
р<0,001. Одержані дані дають можливість ефективніше планувати та 
вдосконалювати процес фізичного виховання у системі корекційних програм і 
засвідчують, що засоби плавання більш ефективно, ніж інші засоби адаптивного 
фізичного виховання, сприяють корекції емоційного стану дітей із міопією: 
результати дозволяють констатувати, що у цілому за всіма досліджуваними 
показниками на кінець дослідження одержані позитивні результати у дітей 
експериментальної групи. 

Факторний аналіз показників фізичного та емоційного стану дітей 
експериментальної групи до та після проведення корекційної роботи показав, що під 
її впливом відбулися якісні структурні зміни, зміцнився зв'язок між фізичними та 
емоційними складовими розвитку дітей, що дозволяє організму більш гнучко 
реагувати на інтенсивні навантаження у фізичній і емоційній сферах. 

8. Розроблена програма дозволила забезпечити доступне, поступове, 
індивідуальне навчання плаванню з метою корекції фізичного та емоційного стану 
дітей із міопією та стала основою для застосування у спеціалізованій школі. 

Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення впливу засобів 
оздоровчого та спортивного плавання на фізичний і емоційний стан дітей із міопією 
та їх корекції для школярів інших вікових груп. 
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АНОТАЦІЇ 

Гета А. В. Корекція фізичного та емоційного стану дітей 6-7 років із 
міопією засобами плавання. - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення. - Харківська державна академія фізичної культури, МОН 
України, Харків, 2014. 

У дисертаційному дослідженні розглядаються проблеми корекції фізичного та 
емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання. 

Робота присвячена обгрунтуванню та розробленню програми корекції 
зазначених станів дітей цієї нозології, що спрямована на збереження функцій 
зорового аналізатора, сприяння розвитку фізичного та емоційного стану слабозорих 
дітей і практичних рекомендацій щодо корекційних занять плаванням дітей 6 -7 
років із міопією для фахівців з метою використання їх у спеціалізованих школах. 
Одержані результати застосовуються в практиці Полтавської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 40 для дітей із порушеннями зору. 

У роботі проаналізовано та систематизовано дані наукової літератури, 
визначено особливості процесу навчання плаванню дітей в адаптивному фізичному 
вихованні, досліджено ефективність використання програми корекції, яку 
підтверджено статистично достовірними змінами показників наприкінці 
формувального експерименту. 

Ключові слова: міопія, корекція, адаптивне фізичне виховання, фізичний і 
емоційний стан, засоби плавання. 

Гета А. В. Коррекция физического и эмоционального состояния детей 6 -
7 лет с миопией средствами плавания. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - Физическая культура, физическое 
воспитание разных групп населения. - Харьковская государственная академия 
физической культуры, МОН Украины, Харьков, 2014. 

В диссертационном исследовании рассматриваются проблемы коррекции 
физического и эмоционального состояния детей 6-7 лет с миопией, средствами 
плавания. 

Анализ и обобщение данных литературы о состоянии проблемы исследования, 
позволил выявить отдельные обоснованные рекомендации по коррекции 
физического и эмоционального состояния детей с миопией. В научных источниках 
есть работы, посвященные организации и методике проведения коррекционных 
занятий с детьми этого контингента, но они на современном этапе недостаточно 
конкретизированы. В литературе мало данных об изучении проблемы коррекции 
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физического и эмоционального состояния детей 6 -7 лет с миопией, которая 
необходима для вхождения ребенка в социум, утверждения его как личности, а 
также для повышения самооценки, двигательной активности и улучшения состояния 
здоровья. Плавание, вследствие своего своеобразия, учеными почти не 
рассматривается как путь коррекции физического и эмоционального состояния 
детей с миопией. Кроме того, не разработаны программы коррекции 
эмоционального состояния детей с миопией средствами плавания. Диссертационная 
работа направлена на поиск новых, более совершенных методических приемов, 
которые бы усовершенствовали процесс физического воспитания и коррекции 
физического и эмоционального состояния детей с миопией средствами плавания с 
использованием лечебной физической культуры и массажа. 

На основании данных констатирующего эксперимента обоснована и 
разработана программа коррекции указанных состояний детей этой нозологии, 
направленная на сохранение функций зрительного анализатора, содействия 
развитию физического и эмоционального состояния слабовидящих детей и 
практических рекомендаций по коррекционным занятиям плаванием детей 6-7 лет с 
миопией для специалистов с целью использования в специализированных школах. 

Экспериментальная программа для детей с миопией отличается от 
стандартной обучением плаванию кролем на спине с доминированием игрового 
метода обучения, когда складываются более благоприятные условия для 
обеспечения дыхательной и зрительной функций детей, что важно при учете этой 
нозологии, целью которой была коррекция физического и в частности 
эмоционального состояния детей 6-7 лет с миопией, так как сегодня почти 
отсутствуют подобные программы. Также отличительной особенностью 
разработанной программы коррекции было одновременное использование средств 
плавания, лечебной физической культуры и массажа как подготовительного этапа 
для проведения занятий по плаванию, то есть основным коррекционным 
направлением программы было обеспечение оптимального уровня физического и 
эмоционального состояния детей, овладение спортивной техникой плавания, 
развития физических качеств. 

Эффективность программы коррекции физического и эмоционального 
состояния детей 6-7 лет с миопией подтверждена статистически достоверными 
изменениями результатов экспериментальной группы детей, в частности 
функционального состояния детей с миопией, их физической подготовленности и 
работоспособности, таких видов эмоционального состояния как реактивная 
агрессивность, эмоциональная лабильность, личностная тревожность, внутренний 
дискомфорт, а также показателями самочувствия, настроения и активности. 

Разработанная программа коррекции физического и эмоционального 
состояния детей 6-7 лет с миопией средствами плавания применяется в практике 
Полтавской специализированной общеобразовательной школы № 40 для детей с 
нарушениями зрения. 

Ключевые слова: миопия, коррекция, адаптивное физическое воспитание, 
физическое и эмоциональное состояние, средства плавания. 
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Geta A. V. Correction of physical and emotional state of 6-7-year-old children 
with myopia at the lessons of health-improving swimming. - As a manuscript. 

The dissertation for receiving the scientific degree of candidate of sciences on a 
physical education and sports for specialty 24.00.02 - Physical culture, physical education 
of different group of population. - Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ministry 
of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2014. 

The research addresses the problem of correcting physical and emotional status of 
children 6-7 years of myopia means swimming. 

The work is devoted to the elaboration of a comprehensive program and correcting 
these states children of this nosology, which aims to preserve the function of the visual 
analyzer, promoting physical and mental and emotional condition impaired children and 
practical recommendations for remedial swimming children 6 -7 years of myopia for 
professionals to use in specialized schools for correcting these states children of this 
nosological groups. The results are applied in practice Poltava specialized school № 40 for 
children with visual impairments. 

The paper analyzed and systematized data of scientific literature, the peculiarities of 
the learning process of children swimming in an adaptive physical education, studied the 
effectiveness of the correction program is verified statistically significant changes in 
performance at the end of the molding experiment. 

Keywords: myopia, correction, adaptive physical education, physical and emotional 
state, means swimming. 


