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ВСТУП 

Дитина народжується з потребою до рухової активності. Вона багато 

рухається, виявляє активний пошук до різноманітних (зорових, слухових, 

тактильних та ін.) подразників. Все це є вродженою особливістю маленької 

дитини і сприяє швидкому фізичному та розумовому її розвитку. Обмеження 

рухової діяльності малюків (гіподинамія), бідність та одноманітність вражень 

від оточуючого призводять до значного відставання у психічному їх розвитку. 

Ряд досліджень (О. В. Запорожець, М. Ю. Кистяковська, 

М. М. Кольцова та ін.) підтверджують виняткову роль рухової діяльності не 

тільки для типового фізичного розвитку малюків, удосконалення їхньої 

моторики, а й для формування психіки дитини. Доведено, що у дітей, які з 

народження обмежені в активній руховій діяльності, спостерігається 

відставання в інтелектуальному розвитку. М. М. Кольцова встановила, що 

рухи є важливим засобом, що сприяє розвитку мозку в цілому, а також таких 

його функцій, як мова та мислення. експерименті зафіксовано стимулюючий 

вплив рухів пальців рук на процес дозрівання кори головного мозку. Були 

знайдені об’єктивні докази того, що у розвитку мовлення вирішальну роль 

відіграє загальна кількість рухів (особливо рук та пальців) та їх 

різноманітність. Рухи збагачують дитину новими почуттями, поняттями, 

уявленнями, внаслідок цього у них більш інтенсивно розвиваються 

цілеспрямоване мислення та пам’ять. Обмеженість дитини в рухах гальмує її 

психічний розвиток. На думку академіка М. М. Амосова: «Рух – це первинний 

стимул для розуму. На сьогоднішній день досить інтенсивно розвивається та 

удосконалюється виховний процес. Зважаючи на те, що в Україні багато дітей 

з порушеннями зору відбувається впровадження в освітні програми 

різноманітні інноваційні технології, які спрямовані на повноцінний, 

всебічний, гармонійний розвиток школярів з названими порушеннями в 

соціальному середовищі. 

Мета дослідження полягає у підборі, характеристиці та апробації 

комплексу вправ адаптивного фізичного виховання для дітей молодшого 



шкільного віку з порушеннями зору та розробленні методичних рекомендацій 

до його використання. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної 

літератури дослідити стан розробленості проблеми адаптивного фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору. 

2. Розглянути основні принципи адаптивного фізичного виховання, 

які використовуються у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з 

порушеннями зору. 

3. Охарактеризувати найбільш поширені порушення зору, які 

зустрічаються у дітей шкільного віку. Визначити показання та протипоказання 

до фізичних навантажень таких дітей. 

4. Розробити методичні рекомендації щодо проведення занять з 

адаптивного фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з 

порушеннями зору. 

Об’єкт дослідження – адаптивне фізичне виховання дітей молодшого 

шкільного віку з порушенням зору 

Предмет дослідження – зміст, методи та засоби адаптивного фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору. 

Методи дослідження. Для розв’язання окреслених завдань 

використовувався комплекс взаємопов’язаних методів, зокрема:  

теоретичні: аналіз та узагальнення даних загальної та спеціальної 

психолого-педагогічної та методичної літератури стосовно адаптивного 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору.  

Експериментальна база дослідження. Помічнянський ліцей 

«Універсум», Помічнянської ОТГ. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

проаналізовано та включено в процес адаптивного фізичного виховання 

блоки комплексів коригуючих гімнастичних вправ для дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями зору. 



Апробація результатів дослідження: Основні практичні та теоретичні 

положення роботи обговорювались автором у доповіді 03 грудня 2021 р. на 

засіданні круглого столу на тему «Різні можливості – рівні права: організація 

інклюзивного навчання та виховання», який проводився на базі Освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик. 

Ковальчук С., Деменчук Л. Корекційна спрямованість занять з 

фізичного виховання дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату. 

Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик / за ред. 

Л. А. Черніченко. Умань, 2022. С. 36–39. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків (55 найменувань). 

Загальний обсяг роботи складає 82 сторінки. 



ВИСНОВКИ 

Зараз найбільш актуальною проблемою адаптивного фізичного 

виховання є акцент на формуванні життєвої компетентності дітей і професійно 

необхідних умінь і навичок. Робота з формування переліку компонентів змісту 

життєвої компетентності ще не завершена. Тому тут звертається увага на 

найбільш важливі для життя вміння і навички, які повинні бути під пильною 

увагою педагогів та вчителів. 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури 

було досліджено стан розробленості проблеми адаптивного фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору. Виявлено, 

що у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору є відхилення у 

фізичному розвитку, порушення координації, затримка формування рухових 

навичок; скутість рухів обумовлено зниженням рухової активності дитини, що 

в свою чергу, детерміновано порушенням просторового орієнтування є 

наслідком обмеженості дітей в рухах. У дітей з порушеннями зору можуть 

бути нав`язливі руху (похитування, обертання головою). 

2. Розглянуто основні принципи адаптивного фізичного виховання, які 

використовуються у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з 

порушеннями зору. Основними принципами адаптивного фізичного 

виховання є: свідомості й активності, індивідуалізації, доступності, наочності, 

послідовності, диференційно-інтегральних оптимумів, систематичності, 

розсіяного м’язового навантаження, міцності. 

3. Охарактеризовано найбільш поширені порушення зору, які 

зустрічаються у дітей шкільного віку. Визначено показання та протипоказання 

до фізичних навантажень таких дітей. 

4. Розроблено методичні рекомендації щодо проведення занять з 

адаптивного фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з 

порушеннями зору основою яких є: гімнастика та релаксація для очей; 

розвиток зорового сприймання, психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення), 

перцептивної активності збережених аналізаторів (слухового, дотикового), 



комунікативних умінь; забезпечення емоційного комфорту; корекцію настрою 

дітей та підняття рівня самооцінки дитини. 

Отже, адаптивне фізичне виховання – компонент (вид) адаптивної 

фізичної культури, що задовольняє потреби людей з інвалідністю з 

відхиленнями у стані здоров’я у його підготовці до життя, побутової трудової 

діяльності; у формуванні позитивного і активного відношення до адаптивної 

фізичної культури. У процесі занять адаптивним фізичним вихованням у дітей 

з порушеннями зору у стані здоров’я формуються комплекс спеціальних знань, 

життєво необхідних сенсорно – перцептивних і рухових умінь і навичок; 

розвиваються основні фізичні і психічні якості; підвищуються функціональні  

можливості різних органів і систем; розвиваються, зберігаються і 

використовуються в новій якості ті, що залишилися в наявності зорові 

характеристики.  

 


