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Анотація. Фізична реабілітація слабозорих спрямовує комплексну дію на три головні чинники: со-
матичний, психічний і соціальний, що формують єдність людської особи, людину індивідуума, людину як 
члена суспільства з властивими йому соціальними зв'язками. У статті розкриваються особливості функці-
онального стану слабозорих дітей 13–15 років в умовах спеціалізованого навчального закладу. Ці показни-
ки враховуватиметься при розробці програми фізичної реабілітації даного контингенту хворих. 
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Постановка проблеми. За рівнем фізичного розвитку діти з вадами зору, у всіх вікових 
групах відстають від норми. При порушенні зорових функцій спостерігається обмеження ру-
хової активності дитини, у результаті чого виникає низка вторинних відхилень не лише у фі-
зичному розвитку. Зокрема в них погіршуються пізнавальні процеси (сприйняття, уява, наоч-
но-образне мислення), значно зниженні рухові функції і якості [4]. 

Унаслідок значної або повної втрати зору, порушується координація, витривалість, 
швидкість і ритм руху. Меншою мірою виражається спад у показниках м’язової сили і швид-
кісно-силових якостей. Відомо, що психічний розвиток дитини залежить від стану моторики, 
виявлено, що саме рухова діяльність здійснює практичний зв’язок дитини з навколишнім сві-
том, яка лежить в основі розвитку психічних процесів. Діти з патологією зору більшою мірою 
потребують м’язової діяльності порівняно зі здоровими дітьми. Не підлягає сумніву і той 
факт, що ефективність реабілітації дітей з вадами зору більш ефективна в дітей з великою ру-
хової активністю [1]. 

Передусім, важливою реабілітаційною позицією є розвиток адаптаційно-компенсатор-
них можливостей слабозорих дітей, що стосуються як органу зору, так і інших аналізаторних 
систем. Тому вся комплексна програма фізичної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку 
повинна будуватися не тільки на втрачених зорових функціях, а також на показниках функці-
онального стану та використанні збережених резервів компенсації зорового дефекту й мож-
ливості компенсації за рахунок інших аналізаторів [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що за останні роки нако-
пичено певний теоретичний та експериментальний матеріал з питань, пов'язаних з реабіліта-
цією, розвитком та формуванням рухової сфери дітей з вадами зору, проблемі фізичної реабі-
літації у дітей шкільного віку з вадами зору в умовах спеціалізованого навчального закладу не 
приділено достатньої уваги, хоча вона є надзвичайно складною та важливою для вирішення 
питань, пов'язаних із проблемою розвитку дітей з патологією зору. Тому вивчення всіх асе-
ктів проблеми фізичної реабілітації розвитку дітей цього вікового періоду з патологією зоро-
вого аналізатору представляє особливий інтерес [5]. 

Дослідження Г. Демірчогляна (2000), Л.Н. Ростомашвілі (2002) показали, що зміни 
здоров'я підлітків тісно взаємозв'язані з функціями органа зору, а саме – захворювання вну-
трішніх органів нервової системи і хребта часто поєднувалися з різними видами патології 
зору [3, 7]. 

Фізична реабілітація повинна займати важливе місце в комплексі засобів з профілакти-
ки слабозорості і її прогресування, оскільки фізичні вправи сприяють як загальному зміцнен-
ню організму й активізації його функцій, так і підвищенню працездатності циліарного м'яза і 
зміцненню склери ока [4]. 

Вади зору ускладнює оволодіння руховими діями в процесі навчання і виховання дітей. 
Цілеспрямовані й дозовані фізичні вправи є могутнім засобом корекції і компенсації недоліків 
у фізичному і функціональному розвитку дітей з вадами зору. Можливості використання фі-
зичних вправ у дітей з вадами зору визначаються великою роллю м'язової системи у всій
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життєдіяльності дитини. Рухова активність є необхідною умовою нормального функціону-
вання внутрішніх органів [2]. 

Мета дослідження: проаналізувати і дати характеристику функціонального стану сла-
бозорих дітей шкільного віку (13–15 років) в умовах спеціалізованого навчального закладу. 

Методи та організація дослідження. Теоретичний аналіз і систематизація даних нау-
кової літератури, констатувальний експеримент, методи математичної статистики. 

Дослідження проводилося на базі Кам’янець-Подільського навчально-виховного ком-
плексу з центром реабілітації слабозорих дітей. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні взяли участь 62 дитини віком 13–15 ро-
ків. Серед обстежених пацієнтів було 27 юнаків і 25 дівчат. Вік обстежених: 13 років – 21 ди-
тина, з них 10 юнаків і 11 дівчат, 14 років – 23 дитини, з них 13 юнаків і 10 дівчат, 15 років – 
18 дітей, з них 11 юнаків і 7 дівчат (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл пацієнтів за віком і статтю 

 

13 років 14 років 15 років 
Загальна кількість 21 Загальна кількість 23 Загальна кількість 18 

юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата 
11 10 13 10 11 7 

 

Вимірювання зросту і маси тіла. За даними нашого дослідження було встановлено, що 
зріст тіла хлопчиків порівняно з тринадцятирічним віком збільшився в 14 років в середньому 
на 16 см, а в 15 років – на 17,1 см. У дівчаток спостерігається аналогічна ситуація: порівняно з 
тринадцятирічним віком, зріст тіла збільшився в 14 років на 3,6 см, а в 15 років – на 6,9 см. 
Маса тіла у хлопчиків порівняно з тринадцятирічним віком, в 14 років збільшилася на 4,5 кг, а 
в 15 років – на 6,4 кг. У дівчаток маса тіла збільшилася на 2,9 кг і на 5,5 кг відповідно(табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники росту і маси тіла слабозорих дітей 13-15 років 

 

Юнаки Дівчата Вік 
зріст ±m маса ±m зріст ±m маса ±m 

13 років 152,5 1,580 46,09 1,112 150,45 2.188 41,63 0,930 
14 років 168 1,024 50,61 1,232 154,05 3,492 44,51 1,316 
15 років 169,62 3,540 52,46 2,288 157,33 1,092 47,08 1,956 

 

Слід зазначити, що у хлопчиків зріст і маса тіла вищі за вікову норму. У дівчаток ріст і 
маса тіла відповідали віковій нормі (табл. 3). 

Таблиця 3 
Нормативні показники росту і маси тіла дітей 13-15 років 

 

Юнаки Дівчата Вік 
зріст маса зріст маса 

13 років 151,5 ± 43,1 ± 150,5 ± 41,5 ± 
14 років 157,5 ± 48,0 ± 154,0 ± 44,5 ± 
15 років 165,5 ± 54,7 ± 157,0 ± 47,0 ± 

 

Показники стану дихальної системи. ЖЄЛ є одним із важливих показників функціо-
нального стану апарату зовнішнього дихання. Його величина в дитини залежить від розмірів 
легень, від сили дихальної мускулатури, від функціонального стану організму, а також від 
розмірів тіла (зросту і маси тіла, поверхні тіла), від статі.  

Методика визначення ЖЄЛ: після звичайного дихання дитині пропонують зробити мак-
симальний вдих, максимальний видих робиться в спірометр. Максимальна кількість повітря, 
що видихається, визначається спірометром – це і є величина ЖЄЛ, її позначають як ЖЄЛ 
фактична [6]. 
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За даними нашого дослідження було встановлено, що у хлопчиків збільшення ЖЄЛ по-
рівняно з тринадцятирічним віком у 14 років становить у середньому 500 мл, у 15 років – 
784 мл, а у дівчаток на 475 мл і 833 мл відповідно (табл. 4). 

Таблиця 4 
Показники життєвої ємкості легень слабозорих дітей 13-15 років 

 

Юнаки Дівчата Вік 
ЖЄЛ ± m ЖЄЛ ± m 

13 років 2266 55,630 2000 62,528 
14 років 2775 66,192 2475 83,068 
15 років 3050 112,928 2833 36,428 

 

Порівняно з нормативними показниками у хлопчиків спостерігається відставання в 13 
років на 215 мл, у 14 років – на 1085 мл, у 15 років – на 810 мл. У дівчаток ЖЄЛ менше в 13 
років на 430 мл, 14 років – на 395 мл, проте, в 15 років цей показник відповідав нормі (табл. 5).  

Таблиця 5 
Нормативні показники життєвої ємкості легень дітей 13-15 років 

 

Юнаки Дівчата Вік 
ЖЄЛ ЖЄЛ 

13 років 2500 мл 2400 мл 
14 років 3000 мл 2750 мл 
15 років 3900 мл 2850 мл 

 

Одним із важливих показників, що відображають функціонування кардіо-распіраторної 
системи в цілому, стійкість до гіпоксії є проби Штанге, Генча. Пробу Штанге із затримкою 
дихання на вдиху проводять таким чином: досліджуваний у положенні сидячи проводить гли-
бокий вдих (але не максимальний, максимально глибокий вдих, розтягуючи легені, дратує за-
кінчення блукаючого нерва, що може привести до передчасного роздратування дихального 
центру), одночасно затискаючи ніс пальцями. Час затримки дихання фіксують секундоміром. 
Проба Генча із затримкою дихання на видосі. Її проводять таким чином: після звичайного (не 
надмірного) видиху досліджуваний затримує дихання. Тривалість затримки дихання відзнача-
ють секундоміром [6]. 

У наших дослідженнях було встановлено , що у хлопчиків порівняно з тринадцятиріч-
ним віком у 14 років затримка дихання при пробі Штанге збільшилася, в середньому на 1,48 с, 
а в 15 років – на 3,6 с. У дівчаток у 14 років на 2,08 с, в 15 років – на 6,66 с. Порівняно з но-
рмою у хлопчиків у 13 років проба Штанге була менше на 38,5 % (норма – 58 с), у 14 років – 
на 38,1 % (норма – 60 с), а в 15 років – на 38,7% (норма – 62 с). У дівчаток виявлені більш ви-
ражені зміни: у 13 років – на 50 % (норма – 50 с), у 14 років – на 45 % (норма – 53 с), а в 15 ро-
ків – на 35 % (норма – 55 с) (табл. 6). 

Таблиця 6 
Показники проби Штанге слабозорих дітей 13–15 років 

 

Юнаки Дівчата Вік 
проба Штанге ±m проба Штанге ±m 

13 років 35,67 0,968 25,33 0,496 
14 років 37,15 1,388 27,41 0,956 
15 років 38,00 1,696 31,99 1,200 

 

За даними проби Генча, у хлопчиків у 14 років порівняно з тринадцятирічним віком, за-
тримка дихання збільшилася на 1,36 с, у 15 років – на 2,07 с, а у дівчаток у 14 років – на 
3,12 с, у 15 років – на 5 с відповідно. Порівнюючи ці показники з нормативними було виявле-
но, що у хлопчиків в 13 років цей показник був менший на 44 % (норма – 20 с), у 14 років – на 
37 % (норма 21 с), а в 15 років – на 36 % (норма – 22 с), у дівчаток у 13 років – на 48 % (норма 
– 19–20 с), у 14 років – на 34,2 % (норма – 21 с), у 15 років – на 19% (норма – 22 с) (табл. 7). 



Характеристика функціонального стану слабозорих дітей… 43 

Таблиця 7 
Показники проби Генча слабозорих дітей 13-15 років 

 

Юнаки Дівчата Вік 
проба Генча ±m проба Генча ±m 

13 років 14,05 0,316 13,33 0,484 
14 років 15,41 0,332 16,45 0,652 
15 років 16,12 0,716 18,33 1,140 

 

Основою психологічної частини моніторингу здоров'я слабозорих дітей є виявлення за-
кономірності формування особи і ті її зміни, які спостерігаються під час перебування в спеці-
алізованому навчальному закладі. Це дає можливість виявити чинники, які можуть сприяти 
виникненню соціальної дезадаптації слабозорих дітей [1]. 

Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону спрямованості особистості і 
становить основу її відносин до навколишнього світу, до інших людей, до себе самого, основу 
світогляду і ядро мотивації життєвої активності, основу життєвої концепції. 

Найпоширенішою в цей час є методика вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокіча, засно-
вана на прямому ранжируванні списку цінностей. 

М. Рокіч розрізняє два класи цінностей: 
1) Термінальні – переконання в тому, що якась кінцева мета індивідуального існування 

варта того, щоб до неї прагнути; 
2) Інструментальні – переконання в тому, що якийсь образ дій або властивість особи є 

переважним в будь-якій ситуації. 
Цей розподіл відповідає традиційному діленню на цінності-цілі і цінності-засоби. 
Респондентові представляють два списки цінностей (по 18 у кожному) або на аркушах 

паперу в алфавітному порядку або на картках. У списках обстежуваний привласнює кожній 
цінності ранговий номер, а картки розкладає за порядком значущості. Остання форма подачі 
матеріалу дає надійніші результати. Спочатку представляється набір термінальних, а потім 
набір інструментальних цінностей [2]. 

Методика сприяє виявленню індивідуальних відмінностей, а також виявленню пору-
шень формування особистості – одного з етапів вирішення проблеми створення умов для змі-
цнення нервово-психічного здоров'я слабозорих дітей. 

Психологічний контроль потрібний у всіх випадках, коли виникає практична необхід-
ність оцінювання емоційних і поведінкових відхилень, коли треба ухвалити рішення про 
створення найбільш сприятливих умов реабілітації з урахуванням індивідуальних особливо-
стей дитини. 

У слабозорих хлопчиків 13 років термінальні цінності розподілено таким чином: перше 
місце – активна діяльність у житті; друге місце – здоров'я; третє місце – наявність хороших і 
вірних друзів. Інструментальні цінності: перше місце – освіта; друге місце – сміливість в об-
стоюванні своєї думки, своїх поглядів; третє місце – незалежність (здатність діяти самостійно, 
рішуче). У 14-річних хлопчиків термінальні цінності розподілилися таким чином: перше міс-
це – здоров'я; друге місце – цікаве навчання; третє місце – матеріально забезпечене життя. Ін-
струментальні цінності: перше місце – освіта; друге місце – чесність (правдивість, щирість); 
третє місце –незалежність (здатність діяти самостійно). У 15-річних хлопчиків термінальні 
цінності: перше місце – здоров'я; друге місце – суспільне визнання; третє місце – упевненість 
у собі. Інструментальні цінності: перше місце – незалежність; друге місце – освіта; третє мі-
сце – життєрадісність. 

У дівчаток 13 років термінальні цінності розподілені таким чином: перше місце – актив-
на діяльність у житті; друге – здоров’я; третє – наявність хороших і вірних друзів. Інструме-
нтальні цінності: перше місце – акуратність; друге місце – незалежність; третє місце – освіта. 
У 14-річних дівчаток термінальні цінності: перше місце – здоров'я; друге місце – наявність 
хороших і вірних друзів; третє місце – матеріально забезпечене життя. Інструментальні цін-
ності: перше місце – вихованість; друге місце – акуратність; третє місце – незалежність. У 15-
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річних дівчаток термінальні цінності: перше місце – здоров'я; друге місце – цікаве навчання; 
третє місце – матеріально забезпечене життя. Інструментальні цінності: перше місце – життє-
радісність; друге місце – освіта; третє – незалежність. 

Важливість здоров'я у дітей велика, про що свідчать вищенаведені результати. Для ди-
тини здоров'я має сенс тільки тоді, коли вона починає розуміти його значення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, проведені дослідже-
ння свідчать про те, що у слабозорих дітей у 13–15 років як юнаків, так і у дівчат, виявлено 
суттєві зміни, що виражаються в значному відставанні від нормативних показників ЖЄЛ і 
проб Штанге і Генча. 

Потрібно зазначити, що зріст і маса тіла в юнаків є вищі за вікову норму. У дівчат показ-
ники відповідають віковій нормі. За даними тесту Рокіча, для всіх дітей (як хлопчиків, так і 
дівчаток) значними є здоров'я, наявність вірних друзів, освіта, незалежність, активна діяль-
ність у житті. 

Проаналізувати діяльність серцево-судинної системи, а також показники діяльності зо-
рового аналізатора та на основі отриманих даних розробити комплексну програму фізичної 
реабілітації для слабозорих школярів 13–15 років. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Руслан БУТОВ 
 

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 
 

Аннотация. Физическая реабилитация слабовидящих предполагает комплексное воздействие на три глав-
ных фактора: соматический, психический и социальный, которые формируют единство человеческого существа, 
человека индивидуума, человека как члена общества с присущими ему социальными связями. В статье раскры-
ваются особенности функционального состояния слабовидящих детей 13–15 лет в условиях специализированно-
го учебного заведения. Данные показатели будут учитываться при разработке программы по физической реаби-
литации данного контингента больных. 

 

Ключевые слова: физическая реабилитация, физическое развитие, проба Штанег, проба Генчи, рост, масса. 
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CHARACTERISTIC OF FUNCTIONAL STATE  

OF SCHOOL-AGED CHILDREN WITH WEAK SIGHT IN CONDITIONS  
OF SPECIALIZED EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

 

Ruslan BUTOV 
 

Ivan Ogienko Kamyanets-Podilskiy National University 
 

Abstract. Physical rehabilitation of those with weak sight assumes complex influence upon three main factors: 
somatic, psychic and social, which form unity of human being, human individual ity and a person as a member of society 
with its social connections. The article reveals peculiarities of functional state of 13-15 year-old children with weak sight 
in conditions of specialized educational establishment. The given results will be taken into account while making physical 
rehabilitation programs for such range of ill children. 
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