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ВСТУП 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю реалізації основних 

напрямів освіти, визначених «Національною стратегією розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 роки», Базовим компонентом дошкільної освіти, 

Законом України «Про дошкільну освіту» стосовно забезпечення 

підростаючому поколінню умов для формування повноцінної, здорової і 

гармонійно розвиненої особистості, охорони життя та збереження здоров’я 

дітей дошкільного віку, в тому числі, з особливими потребами. У зв’язку з 

цим увагу багатьох учених зосереджено на проблемі профілактики та 

корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку.  

На даний час розроблено теоретико-методологічні засади в галузі 

корекційного (спеціального) навчання та соціальної адаптації дітей з 

порушеннями у розвитку (І. М. Азарский, Н. Г. Байкіна, В. І. Бондар, 

Н. Ю. Борякова, Л. С. Виготський, С.П. Євсєєв, В.В. Краєвський, 

О. В. Романенко, К. О. Семьонова, Б.В. Сєрмєєв, В.М. Синьов, А.Г. Шевцов, 

С.F. Burk, F. Miller), обґрунтовано концептуальні положення щодо корекції 

та реабілітації дітей з особливостями у розвитку (Л. О. Бадалян, 

О.А.Гончарова, Т. В. Дегтяренко, Л. Т. Журба, О. Т. Лільїна, В. В. Тарасун, 

J.Doherty). 

Науковцями розкрито наявність у дітей дошкільного віку потреби в 

фізичних вправах для формування життєво-важливих рухових умінь і 

навичок, здатності до самообслуговування, професійно-трудової діяльності 

та для підвищення їхнього психо-емоційного тонусу (О. Є. Атлас, 

В.І.Козявкін, Б. І. Мугерман, А. А. Потапчук, O. Bar-Or). Диференційований 

підхід до діагностики та корекції різних ознак порушень постави досліджено 

в роботах Т. А. Гутерман, Ю. О. Лянного, В. О. Кашуби, О. Є. Штеренгерца. 

Такі науковці, як Л. О. Бадалян, М. М. Єфименко, О. М. Мастюкова, 

М.Д.Мога зазначають пріоритетність фізичних вправ у реабілітації дітей з 

дитячим церебральним паралічем з урахуванням індивідуальних 

особливостей рухових порушень. С. О. Бортфельд, Є. І. Городецька, 
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К.Д.Губерт надають перевагу масажним маніпуляціям в роботі з дітьми з 

ураженнями нервової системи, де фізичні вправи дозуються відповідно до 

вікових особливостей розвитку. У дослідженнях Г. М. Голубєвої, 

Н.Н.Кожухової, Л. А. Рижкової, М. М. Борисової, S. K. Campbell 

наголошується на необхідності посилення роботи з батьками щодо корекції 

порушень опорно-рухового апарату у дітей. С. Д. Антонюк, М. А. Васильєва, 

J. Doherty, R. Bailey обґрунтували доцільність дотримання статодинамічного 

режиму впродовж дня. Теоретичні та методичні аспекти особистісно-

орієнтованого підходу у фізичному вихованні дітей обґрунтовано в 

дослідженнях В. В. Бойко, О. Д. Дубогай, Є. О. Козіна, С. О. Сологуб.  

Особливої уваги заслуговує діагностика рухового розвитку дітей 

дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату, результати якої є 

базою для диференційованого підбору засобів фізичного виховання і 

ефективної корекції рухових порушень (Л. Бонєв, К. Букуп, О. Ю. Ратнер, 

М. Б. Цикунов, J. Hewitt). Існує низка досліджень, присвячених проблемі 

диференціації процесу фізичного виховання в спеціальних та 

загальноосвітніх дошкільних навчальних закладах в умовах широкого 

впровадження інклюзивної освіти (В. І. Бондар, В. В. Тарасун).  

Отже, актуальність і практична спрямованість проблеми 

диференційованого підходу до корекції порушень опорно-рухового апарату у 

дітей дошкільного віку, відсутність наукових розробок та необхідність 

розв’язання наявних суперечностей щодо корекції рухових порушень 

зумовили вибір теми дослідження: «Диференційований підхід до корекції 

порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку».  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній апробації методик корекції порушень опорно-рухового 

апарату у дітей дошкільного віку на основі диференційованого підходу. 

Завдання дослідження:  

1. Схарактеризувати сутність поняття «диференційований підхід до 

корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку» та 
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уточнити поняття «руховий статус дитини».  

2. Проаналізувати сучасні методики діагностики та корекції порушень 

опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку.  

3. Визначити педагогічні умови ефективної корекції порушень опорно-

рухового апарату у дітей дошкільного віку на основі диференційованого 

підходу.  

4. Апробувати методику корекції порушень опорно-рухового апарату у 

дітей дошкільного віку на основі диференційованого підходу. 

Об’єкт дослідження – корекція порушень опорно-рухового апарату у 

дітей дошкільного віку.  

Предмет дослідження – комплексна методика корекції порушень 

опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку на основі 

диференційованого підходу. 

Методи дослідження. З метою визначення стану розробки проблеми 

диференційованого підходу до корекції порушень опорно-рухового апарату у 

дітей дошкільного віку здійснено аналіз психолого-педагогічної та медичної 

науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми, досвіду роботи в 

спеціальних навчально-виховних та загальноосвітніх дитячих дошкільних 

установах. З метою перевірки ефективності обраної методики використано 

метод педагогічного експерименту. 

Експериментальна база: Смілянський дошкільний навчальний заклад 

№57 «Берізка» комбінованого типу Смілянської міської ради Черкаської 

області, Смілянський дошкільний навчальний заклад № 26 «Сонечко» (ясла-

садок загального типу) Смілянської міської ради Черкаської області. 

Практичне значення дослідження полягає у викорастанні полягає у 

використанні методик корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей 

дошкільного віку на основі диференційованого підходу у закладах 

дошкільної освіти. 

Апробація результатів дослідження: Основні практичні та теоретичні 

положення роботи обговорювались автором у доповіді 03 грудня 2021 р. на 
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засіданні круглого столу на тему «Різні можливості – рівні права: організація 

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

наукового центру сімейно-центрованих практик. 

Павленко М. Диференційований підхід до корекції порушень опорно-

рухового апарату у дітей дошкільного віку. Вісник Освітньо-наукового 

центру сімейно-центрованих практик / за ред. Л. А. Черніченко. Умань, 

2022. С. 60–62. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновку та 69 використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 

У дослідженні обрано методику корекції порушень опорно-рухового 

апарату у дітей 3-6 років, обґрунтовано її використання та експериментально 

апробовано, що дозволяє суттєво покращити рівень сформованості рухового 

статусу дітей дошкільного віку. 

1. Охарактеризовано сутність поняття «диференційований підхід до 

корекції порушень опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку», що 

передбачає диференціацію підбору засобів фізичного виховання в корекції 

порушень опорно-рухового апарату з урахуванням індивідуальних 

особливостей м’язового тонусу у взаємозв’язку з фізичними показниками 

рухового статусу та проведення корекційних заходів з ними; уточнено 

поняття «руховий статус дитини», яке трактуємо як фізичний розвиток 

дитини, спосіб виконання конкретної рухової дії, комплекс рухових якостей. 

2. Проведений аналіз методів діагностики та корекції порушень 

опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку з урахуванням їх патології 

показав, що існуючі діагностичні підходи мають ряд недоліків, пов’язаних зі 

складністю розуміння дітьми установок рухового тестування, недостатнім 

використанням ігрового методу, відсутністю фізіологічно обґрунтованих 

критеріїв. розвитку рухових якостей, що спотворює результати тестування; 

незважаючи на велику кількість методик, заснованих на комплексності у 

поєднанні з пасивно-активним підходом, жодна з них не використовує 

диференційованого підходу до відбору засобів корекції порушень опорно-

рухового апарату з урахуванням рівня рухового статусу дитини, що 

характеризується розвитком рухових якостей у поєднанні з м’язовим. 

тонусом різних ділянок тіла дитини. 

3. Визначено педагогічні умови ефективної корекції порушень опорно-

рухового апарату у дітей дошкільного віку на основі диференційованого 

підходу: діагностика рухового статусу за результатами визначення 

індивідуальних профілів фізичної підготовленості та м’язового тонусу 

кожної дитини; створення програм корекції порушень опорно-рухового 
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апарату для груп дітей з подібними профілями фізичної підготовленості та 

м’язового тонусу з обов’язковим врахуванням віку дітей, використанням 

ігрового методу, повторно-кругового методу організації занять; корекція 

порушень опорно-рухового апарату в інтегрованому методичному режимі з 

використанням масажної гімнастики, кінезіотейпування та пасивних укладок. 

4. Підібрано методику діагностики порушень опорно-рухового апарату, 

що базується на визначенні рівня сформованості рухового статусу дитини з 

урахуванням індивідуальних профілів фізичної підготовленості, основою 

яких є рівні розвитку фізичних якостей, а також особливості м’язового 

тонусу в різних ділянках тіла дитини. Проводилася оцінка розвитку рухових 

якостей: сили верхніх та нижніх кінцівок, силової витривалості, швидкості, 

спритності, координаційних здібностей; за семибальною шкалою з 

урахуванням гіпо- та гіпертонусу в різних ділянках тіла дитини: шиї, верхніх 

кінцівок, грудей, живота, спини та нижніх кінцівок. 

Комплексна методика диференційованої корекції порушень опорно-

рухового апарату дітей базується на результатах діагностики рухового 

статусу та диференційованому застосуванні масажної гімнастики, 

кінезіотейпування з дотриманням вищевказаних педагогічних умов. 

Перевірка ефективності комплексної методики диференційованої корекції 

дозволила виявити, що її застосування призвело до значного зменшення 

кількості дітей із низьким рівнем сформованості рухового статусу (майже у 5 

разів). У той час як заняття за традиційною методикою призвело до 

покращення рухового статусу дітей із вихідним низьким рівнем лише у 

11,4% випадків. Переважним при застосуванні розробленої методики стало 

досягнення задовільного рівня сформованості рухового статусу дітей ЕГ – 

59,2%. У КГ кількість дітей із задовільним рівнем сформованості рухового 

статусу в кінці експерименту склала лише 14,9%, що на 2,5% менше ніж на 

початку експерименту. 

Проведене дослідження не вичерпує проблеми корекції порушень 

опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку. 


