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Анотація. Ефективна корекція рухових порушень у руховій діяльності молодших школярів із за-
тримкою психічного розвитку можлива при виконанні ними індивідуально дозованих фізичних наванта-
жень з врахуванням їхніх рухових і функціональних можливостей. Виявлено кількість повторень виконан-
ня вправ, при якому зафіксовано максимальні результати, установлено допустимі межі фізичних наванта-
жень. 
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Постановка проблеми. Активізація організму за рахунок використання засобів фізич-
ного виховання є одним з основних шляхів стимуляції психіки дітей. Однак слід зауважити, 
що є багато спільного в руховому та психічному розвитку учнів із затримкою психічного роз-
витку і здорових дітей [4]. При використанні засобів фізичного виховання, особливо для дітей 
із затримкою психічного розвитку, вкрай актуальним є визначення та дотримання допусти-
мих меж фізичних навантажень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Заняття фізичною культурою в молодшому 
шкільному віці необхідно організувати так, щоби забезпечити корекцію рухових порушень і 
недоліків фізичного і психічного розвитку учнів, формувати навички здорового способу жит-
тя, сприяти розвиткові емоційної сфери і громадської активності дітей, вирішувати завдання 
морального та естетичного виховання [1, 2]. 

Ефективність корекції рухових порушень як і психічних, залежить від того, в якому об-
сязі виконуватимуться спеціальні вправи, тому що малі за обсягом навантаження не дають 
бажаного результату, а надмірні – небезпечні для здоров’я дітей [5, 6]. 

У процесі наших досліджень було з’ясовано, що навіть в одному класі є діти з різним 
рівнем розвитку рухових якостей. Одні з них – із високим рівнем фізичної підготовленості – 
спроможні виконати значні за обсягом навантаження, а діти з низьким її рівнем перевантажу-
ватимуться, що може негативно вплинути на їх здоров’я [5, 7]. 

Отже, найефективніша корекція рухових порушень у дітей із затримкою психічного 
розвитку може відбуватися при виконанні індивідуальних дозованих фізичних навантажень 
(ІДФН), з урахуванням їх рухових і функціональних можливостей [6]. 

Мета дослідження – визначити верхні й нижні межі допустимих фізичних навантажень 
учнів молодших класів із затримкою психічного розвитку.  

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за проблемою дослідження; конста-
тувальний експеримент; методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміст констатувального експерименту по-
лягала у виконанні вправ на силу, гнучкість, точність, стрибучість, витривалість, збереження 
рівноваги, тобто тих вправ, які широко використовуються для корекції рухових порушень. 
Під час їх виконання можливе проведення контролю даних ЧСС і результатів, виражених у 
секундах, сантиметрах, кілограмах, градусах. 

Аналізуючи результати лабораторних експериментів, щодо виявлення верхніх і нижніх 
меж допустимих фізичних навантажень, виявлено, що при повторному виконанні дітьми 
вправ на швидкість, силу, точність, стрибучість, витривалість і рівновагу чітко виділяється 
фаза стійкої працездатності (або найліпшого результату), після чого наступає зниження ефе-
ктивності роботи, як наслідок розвитку втоми [8, 9] Як свідчать наведені нижче дані (табл.1), 
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максимальні результати при повторних навантаженнях у вправах різного характеру проявля-
ються неоднаково й неодночасно.  

Таблиця 1 
Показники максимальних результатів у різних видах вправ 

 

№ Види вправ Число повторень  
для прояву максимального результату 

1 На гнучкість 12-35 
2 На силу 1-3 
3 На стрибучість 3-7 
4 На швидкість 3-6 
5 На рівновагу 2-5 
6 На витривалість 1-3 
7 На точність 4-10 

 

Найменшу кількість повторень для прояву максимального результату зафіксовано у 
вправах на силу та витривалість (1 – 3 повторення). Найбільшої кількості повторень для ма-
ксимального результату потребують вправи на гнучкість (12 – 35 повторень, див.табл.1). 

Слід зауважити, що при виконанні фізичних вправ різного характеру та інтенсивності 
діти з затримкою психічного розвитку не відразу розуміли завдання, що впливало на резуль-
тати виконання вправ. 

Зниження працездатності (результату) теж відбувається після неоднакової кількості по-
вторень. Так, у вправі на гнучкість хребта – після 40 – 58 повторень, плечового суглобу – пі-
сля 25 – 30, а кульшового – після 20 –30 повторень. У силових вправах локального характеру 
результат знижується після 4 – 6 повторень, у вправах глобального характеру – після 10 – 12, 
швидкісно - силового – після 10 – 14 повторень. 

Аналогічна динаміка зниження працездатності у вправах на швидкість і рівновагу спо-
стерігається після 4 – 6 повторень, на витривалість – після 2 – 3, а на точність – після 8 – 10 
повторень. 

Найбільші вимоги до функціонування серцево-судинної і дихальної систем ставлять 
вправи на витривалість, швидкісно-силові та швидкісні. Так, пульс при силових повторних 
вправах у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку коливається у 
діапазоні 110 – 126 ударів за хвилину, швидкісно-силових – 120 – 175, стрибках – 12 – 140, 
швидкісних вправах – 130 – 150, вправах на витривалість 120– 160 ударів за хвилину. 

Отже, у цих видах фізичних вправ задовільним критерієм можуть бути показники м’я-
зової працездатності, ЧСС і ЧД, посилаючись на які можна визначити розвиток стадії втоми. 

Нижньою межею допустимих навантажень у цих видах вправ є виконання навантажен-
ня до 2-ї фази працездатності, верхньою межею – їх виконання до 1 – 2 стадії втоми [8], а у 
вправах на витривалість – до 2-ї стадії втоми. 

У локальних видах вправ (на точність, силу), а також у вправах на гнучкість і рівновагу 
м’язова працездатність меншою мірою ґрунтується на продуктивності серцево-судинної і ди-
хальної систем, і тому ЧСС та ЧД меншою мірою придатні для діагностики фаз працездатно-
сті й розвитку втоми. Основним показником, придатним для дозування навантаження у цих 
видах вправ, виступає динаміка м’язової працездатності [3] 

Зниження результативності праці, тобто початок 3-ї фази працездатності, раніше настає 
у силових і швидкісних вправах, при навантаженнях на витривалість порівняно з вправами на 
точність, гнучкість, рівновагу та стрибучість. 

Таким чином, реєструючи показники м’язової працездатності і продуктивності кардіо-
респіраторної системи, ми змогли виявити верхні й нижні межі допустимих фізичних наван-
тажень у вправах на силу, швидкість, витривалість, гнучкість, точність, рівновагу для учнів 
молодших класів із затримкою психічного розвитку (див. табл. 2). 

Установлено, що нижньою межею допустимих навантажень є виконання вправ у другій 
фазі працездатності, тобто – до досягнення найліпших результатів. Верхньою межею є наван-
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таження до 3-ї фази працездатності, тобто, до початку зниження фізіологічної вартості робо-
ти, що виконується. 

Таблиця 2 
Допустимі межі фізичних навантажень для учнів молодшого шкільного віку  

із затримкою психічного розвитку  
 

Допустимі навантаження Види вправ 
нижня межа верхня межа 

На гнучкість досягнення максимальної амплітуди плюс 
8 – 10 повторень момент зниження амплітуди рухів 

На  
швидкість 2 фаза працездатності перша стадія втоми, зниження  

результатів на 5% 

На силу прояв максимального результату перша стадія втоми, зниження  
результатів на 15 – 20% 

На  
витривалість 

виконання навантаження при пульсовому 
режимі 140 – 150 ударів за хвилину 

друга стадія втоми, різне підвищення 
ЧСС при тій же інтенсивності роботи 

На  
стрибучість 

друга фаза працездатності, досягнення  
максимального результату перша стадія втоми, зниження результату 

На точність 
рухів досягнення максимального результату момент збільшуваного зниження  

результату 

На рівновагу досягнення максимального результату зниження результату 
 

Висновки. При реєстрації м’язової працездатності і продуктивності серцево-судинної і 
дихальної систем, при повторному й безперервному виконанні вправ різного характеру (на 
швидкість, силу, витривалість, точність, гнучкість, рівновагу) було виявлено верхні й нижні 
межі допустимих фізичних навантажень для дітей молодшого шкільного віку із затримкою 
психічного розвитку. Оптимальна кількість повторень вправ становить у силових наванта-
женнях – 4 – 5 повторень; у швидкісно-силових – 6 – 8 повторень; у швидкісних – 4 – 6 по-
вторень; у вправах на гнучкість – 20 – 30 повторень; на рівновагу – 4 – 5 повторень. У вправах 
на витривалість кількість повторень дорівнює 2 – 3, за умови навантаження помірної інтенсив-
ності. 

Перспективи подальших досліджень. Дослідження залишаються актуальними і пла-
нується продовження вивчення верхніх і нижніх меж фізичних навантажень для учнів молод-
ших класів із затримкою психічного розвитку в інших видах фізичних вправ. 
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Аннотация. Эффективная коррекция отклонений в двигательной деятельности учеников младших клас-
сов с задержкой психического развития возможна при выполнении ими индивидуально дозированных физиче-
ских нагрузок с учетом их двигательных и функциональных возможностей. Выявлено число повторов выполняе-
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