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ВСТУП 

Актуальність теми. Проблема фізичного виховання дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату ще з минулого століття була досить 

гострою та привертала до себе увагу з боку відповідних державних установ. 

Насамперед це стосувалося дітей, які страждають на церебральний параліч 

(ДЦП). Якщо медичні аспекти рухової абілітації дітей з ДЦП сьогодні 

вирішені відносно успішно (окремі методики ЛФК, ортопедичні заходи, 

технічні засоби реабілітації, фізіотерапія, медикаментозне лікування, 

голкотерапія тощо), то в педагогічній сфері є ще багато проблем, що 

залишились поза увагою фахівців. Йдеться про відсутність сучасної 

ефективної системи корекційного фізичного виховання дітей з різними 

формами і ступенями тяжкості рухових порушень. Спотворення і порушення 

моторної сфери у таких дітей є основною проблемою, вирішення якої 

дозволить їм швидше адаптуватися до навколишнього середовища і успішно 

реалізувати свій індивідуальний особистісний потенціал. Слід зауважити, що 

схожі на ДЦП центральні і периферичні парези, але більш легкого, стертого 

характеру, сьогодні часто спостерігаються у дітей в дошкільних навчальних 

установах і початковій школі. 

Останнім часом завдяки фундаментальним розробкам О. Ратнера і колег 

його лабораторії значно більше уваги приділяється спинальним парезам, які 

часто за симптоматикою схожі на окремі (або змішані) форми дитячого 

церебрального паралічу. За його даними, приблизно шість-вісім 

новонароджених із десяти отримують пологове травмування шийного відділу 

хребта. А якщо додати сюди дітей, які при ускладнених пологах травмують 

поперековий відділ хребта, то кількість дітей дошкільного віку, які мають 

порушення опорно-рухового апарату нейрогенної етіології, може сягати 85-

97% (В. Берсенєв, С. Бочкова, А. Жук, А. Семенович). 

В українській спеціальній педагогіці загальні теоретико-методологічні 

основи корекції розвитку дітей з обмеженнями життєдіяльності було 

закладено у дослідженнях В. Бондаря, Л. Виготського, Б. Сермєєва, 
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В. Синьова, А.  Шевцова, М. Шеремет та ін. 

Різні аспекти медичної та фізичної реабілітації осіб з порушеннями 

опорно-рухового апарату досліджували Р. Бабенкова, Л. Бадалян, 

С. Бортфельд, В. Берсенєв, Л. Васильєва, В. Григоренко, Ю. Гросс, В. Дикуль, 

О. Дубогай, В. Дубровський, Е. Дутікова, В. Євмінов, С. Євсєєв, 

О. Євтушенко та ін. Віддаючи належне фундаментальним розробкам відомих 

фахівців, слід зауважити, що в їхніх працях віддзеркалюються різні, часом 

суперечливі погляди на вирішення означеної проблеми: від домінантності 

складних, відносно локальних медичних технік до оригінальних педагогічних 

технологій, які можуть бути самостійно засвоєні батьками дітей. 

Загальні питання профілактики порушень опорно-рухового апарату у 

дошкільників засобами фізичного виховання знаходимо у роботах 

О. Аксьонової, Ю. Антонова, Г. Апанасенка, В. Базарного, Г. Бєлєнької, 

З. Берсенєвої, О. Богініч, Е. Вільчковського, Т. Губарєвої, Н. Денисенко, 

Г. Домана, Ю. Змановського, О. Козирєвої, М. Рунової, А. Сундукової, 

В. Кудрявцева, Б. Єгорова та ін. 

Питанням фізичного виховання осіб з різними нозологіями в Україні 

присвятили увагу Ю. Вихляєв, Н. Байкіна, В. Бобошко, Г. Бойко, О. Глоба, 

Б. Долинський, М. Козленко, Ю. Лянной, І. Ляхова, О. Начинова, 

Н. Остапенко, Ю. Павлов, М. Фидірко, О. Форостян, Б. Шеремет та ін. 

Віддаючи належне цим розробкам, зауважимо, що в них не досліджувались 

аспекти рухової абілітації дошкільників з патологією ЦНС церебрального та 

спинального генезу. Більш глибоко питання корекційного фізичного 

виховання дітей з ДЦП розглядались в роботах В. Бєсєди, М. Васіної, Н. Гросс, 

Ю. Гросс, Л. Душатинської, М. Єфименка, О. Мастюкової, М. Моги, Є. 

Сологубова, С. Холодова та ін.  

Таким чином, актуальність досліджуваної проблеми визначається: 

- гострою потребою українського суспільства в сучасній системі корекційно 

спрямованого фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату і недостатністю науково обґрунтованого та методологічно 
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відбудуваного фундаменту для її створення; 

- бажанням батьків надати дітям із порушеннями ОРА можливості отримання 

необхідної освіти разом зі здоровими однолітками і недостатністю 

методичних, організаційних та технічних умов для їх здійснення; 

- необхідністю дати педагогам-практикам ефективну методику подолання 

рухових порушень у дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання та 

ін.. 

Враховуючи актуальність та своєчасність проблеми, було обрано тему 

дослідження «Застосування засобів корекційно спрямованого фізичного 

виховання дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового 

апарату». 

Мета дослідження –теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка ефективності системи та засобів корекційно спрямованого 

фізичного виховання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан наукового вивчення проблеми рухової корекції та 

реабілітації  дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату 

та визначити теоретико-методологічні основи. 

2. З’ясувати особливості фізичного розвитку дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату різних типологічних груп у порівнянні з їх здоровими 

однолітками. 

3. Дібрати систему засобів корекційно спрямованого фізичного виховання 

дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату та 

експериментально перевірити їх ефективність.  

4. Апробувати комплексну методику корекційно спрямованого фізичного 

виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Об’єкт дослідження – корекційно спрямоване фізичне виховання дітей 

з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Предмет дослідження – засоби корекційно спрямованого фізичного 

виховання дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату. 
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Рішення поставлених завдань і їх перевірка здійснювалися за допомогою 

комплексу методів: теоретичних (вивчення та аналіз філософської, 

психологічної та педагогічної літератури, синтез, порівняння та узагальнення 

поглядів та міркувань з досліджуваної проблеми ); емпіричних (опитування, 

анкетування, спостереження, тестування, педагогічний експеримент); 

математичних методів (статистична обробка даних, графічне представлення 

результатів дослідження та ін.). 

Апробацію результатів дослідження було здійснено шляхом 

експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу №13  І-ІІ 

ступенів м. Сміла, Смілянської міської ради Черкаської області.  

Основні теоретичні положення роботи обговорювалися на засіданнях 

методичного об’єднання Смілянського району Черкаської області й отримали 

позитивну оцінку. 

Із проблеми дослідження наявна публікація у збірнику студентських 

наукових праць факультету дошкільної та спеціальної  освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2022 р.). 

Структура й обсяг роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 116 сторінок.  
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ВИСНОВКИ 

1. На основі аналізу науково-педагогічних досліджень з’ясовано, що діти 

з порушеннями опорно-рухового апарату в залежності від природи порушень 

опорно-рухового апарату таких умовно поділяються на кілька груп, серед яких 

і діти з ДЦП. В результаті аналізу історичних передумов та теоретичних основ 

рухової реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату засобами 

фізичного виховання, встановлено, що в основу методик лікувальної фізичної 

культури з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату покладений 

еволюційний принцип формування стато-локомоторних функцій, тобто 

спочатку опрацьовуються з дітьми лежачі рухові дії, потім  навчання 

повзанню, далі освоювання функцій сидіння, вставання, стояння і лише потім 

формування ходьби і ручних предметних маніпуляцій. 

Узагальнено теоретико-методологічну основу проблеми, серед 

основних компонентів якої вбачаємо: мету системи фізичного виховання, 

орієнтовну пролонгованість корекційного процесу (його динаміку), форми, 

засоби, методи і матеріально-технічне забезпечення корекційного процесу, а 

також контроль і коригування рухової реабілітації цього контингенту дітей 

дошкільного віку з ОРА.  

В результаті аналізу науковових джерел визначено, що система 

корекційно спрямованого фізичного виховання – це процес рухової абілітації 

та реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.  

2. В результаті проведеного дослідження особливостей фізичного 

розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату різних типологічних 

груп та їх здорових однолітків виявили, що практично за всіма показниками 

розвитку рухових якостей діти з порушеннями помітно відстають від своїх 

здорових однолітків. Перш за все, це стосується силових здібностей. 

Порівняльний аналіз даних кистьового динамометра визначив, що результати 

дітей з порушеннями ОРА в середньому на 60% гірше. На 30% зменшено 

показники силової витривалості рук. Відставання в швидкісно-силових 

проявах рук близько 30%. Швидкісні здібності дітей дошкільного віку з 



9 

 

порушеннями ОРА приблизно на 40% нижче вікової норми. Ускладнені у них 

і ручні маніпуляційні здатності, відставання більш ніж в 2 рази від вікової 

норми. Точність рухів рук у дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-

рухового апарату також помітно страждає. Здорові діти в середньому рухове 

завдання виконували за 8-12 с, в той час як діти з обмеженими можливостями 

– майже в 3 рази більше (30-35 с). 

3. Встановлено, що  під системою засобів формування та корекції 

рухової сфери у дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового 

апарату вбачаємо: діагностику рівня сформованості рухових навичок, 

створення здоров’яформувального та корегуючого  середовища на засадах 

інтеграції інноваційних технологій та ІТ-технологій; індивідуалізацію 

формування рухових навичок у дітей дошкільного віку з обмеженими 

можливостями з урахуванням особливостей патології; цілеспрямоване 

формування рухових навичок за умови врахування принципу 

природовідповідності, комплексного підходу, (масаж, лікування положенням, 

трудотерапія, медикаментозне лікування та ін.); оптимальні тренувальні (в 

даному випадку корекційні) впливи повинні базуватися на моделюванні в них 

параметрів саме тих рухів, до яких здійснюється підготовка; положення теорії 

«гравітаційної осі» в фізичному вихованні з нормальним розвитком і при 

патологіях будується на ідеї подолання вертикальної гравітаційної 

(здавлююча сила тяжіння) навантаження, яке постійно діє на дитину, його 

кістково-м’язову систему (хребет).  

4. Апробація комплексної методики корекційно спрямованого фізичного 

виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату базувалася на 

застосуванні та перевірці ефективності спеціальних засобів – тренажерів. 

Пропонована методична система в своїй основі складалася в поетапному 

застосуванні.  

В результаті характеристики спеціальних засобів корекційної роботи з 

дітьми дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату, засоби 

було узагальнено за підвидами: вихідний («Батутто», «Призма», «Рельєф для 
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ходьби»), оперативний («Бамбук», «Неспокійна піраміда», «Дирижабль», 

«Зореліт», «Невгамовний», «Рукохід-поручень», «Рукохід-поручень-супер»). 

В ході дослідження було з’ясовано, що в експериментальній групі 

значно покращилися силові показники в рухових діях верхніх кінцівок 

позитивно позначилося і на розвитку інших якостей. Помітно зросла 

швидкість рухів рук (46,3%), дрібна моторика (36,6-47,7%), а також точність в 

маніпуляціях правої руки (85,5%). У рухових проявах нижніх кінцівок і стану 

центральних функцій управління рухами у дітей експериментальної групи 

спостерігався  прогрес в особливості функції статичної рівноваги (73,9%), в 

меншій мірі – стато-динамічної рівноваги (36,4%). Загальна координацію 

тулуба і кінцівок покращилася на 34,3%. 

У контрольній групі з більшості показників спостерігалося покращення, 

наприклад, таких якостей  як силова витривалість рук 35,3%, (p <0,05), 

швидкість рухів правої кистї 21,3%, (p <0,05), а також статична рівновага 

45,6%, (p < 05). Приріст показників загальної координації тулуба і кінцівок в 

контрольній групі був також достовірним 28,6%, (p <0,05).  

Ефективність апробації адаптованої методики корекційно спрямованого 

фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату 

підтверджено результатами контрольного етапу проведеного педагогічного 

експерименту.  


