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У статті схарактеризовано другий етап роботи центру «СКІФ», спрѐмований 

на стимуляваннѐ провідних фізичних ѐкостей вихованців із сенсорними 
порушеннѐми. Увагу акцентовано на визначальних длѐ їх розвитку чинниках, а також 
методах і засобах, що вможливляять розв’ѐзаннѐ корекційно-розвивальних і 
фізкультурно-спортивних завдань. 
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швидкість, сила, гнучкість, витривалість. 

 
Постановка проблеми. Провідні завданнѐ центру «СКІФ» у складі 

Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ 
імені А. С. Макаренка – це фізкультурно-спортивне вихованнѐ й 
самовихованнѐ, зміцненнѐ здоров’ѐ, підвищеннѐ рухової активності та 
працездатності дітей багатьох категорій, зокрема з порушеннѐми сенсорних 
систем. Ці завданнѐ визначаять зміст занѐть із фізичного вихованнѐ і спорту 
на другому етапі роботи центру «СКІФ»: закріпленнѐ ігрових навичок, 
розвиток рухових ѐкостей, розширеннѐ функціональних можливостей 
організму, поповненнѐ арсеналу техніко-тактичних дій, удосконаленнѐ 
вміннѐ вести протиборство під час ігрової та змагальної діѐльності, 
формуваннѐ особистості спортсмена із сенсорними вадами *1; 2; 3+. 

Мета статті – висвітленнѐ специфіки підготовчо-тренувально-
корекційного етапу роботи центру «СКІФ», що дію на базі СумДПУ 
імені А. С. Макаренка. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз спеціальної педагогічної 
літератури з означеної проблеми; практичні – проведеннѐ підготовчо-
тренувально-корекційного етапу роботи з дітьми на базі центру 
«СКІФ»;  емпіричні – обчисленнѐ та порівнѐльна характеристика результатів. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж цього етапу длѐ 
вдосконаленнѐ техніки, посиленнѐ тренувального впливу і сприѐннѐ 
адаптації дітей із сенсорними порушеннѐми фахівці в галузі фізичної 
культури практикуять багаторазове виконаннѐ фізичних вправ. Їх добір, 
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регуляваннѐ тривалості й інтенсивності зумовляять характер і ступінь 
впливу на організм вихованців, а також розвиваять їх здібності.  

Розрізнѐять 5 основних фізичних ѐкостей (здатностей): координаційні, 
швидкісні, силові, гнучкість і витривалість. Їх розвиток підпорѐдковуютьсѐ 
загальним закономірностѐм – етапності, нерівномірності, гетерохронності 
незалежно від статі, віку, спадковості та стану здоров’ѐ. З метоя 
цілеспрѐмованого розвитку зазначених фізичних ѐкостей осіб із обмеженими 
можливостѐми використовуятьсѐ ті самі методи, що і длѐ здорових. 

Діти із сенсорними порушеннѐми, ѐкі звернулисѐ до центру «СКІФ», 
повільно опановуять складними рухами, оскільки багато часткових проѐвів 
координаційних ѐкостей спираятьсѐ на зорову, слухову і вестибулѐрну 
аферентація. Тому в програмах із фізичного вихованнѐ нашого центру 
розвиток координації ю важливим складником освітнього процесу й 
розглѐдаютьсѐ ѐк підґрунтѐ, на ѐкому формуютьсѐ комплекс рухових умінь і 
навичок, ѐк передумова та основа розвитку інших фізичних ѐкостей. 

Координаційні ѐкості – це сукупність психологічних, морфологічних, 
фізіологічних компонентів особи, що забезпечую продуктивну рухову 
діѐльність, тобто вміннѐ доцільно вибудовувати рух, керувати ним і в разі 
необхідності швидко змінявати його. До чинників, що впливаять на 
координаційні здатності дітей з обмеженими можливостѐми, належать: 

‒ функціональний стан центральної та периферійної нервової системи; 
‒ особливості темпераменту, характеру й поведінки; 
‒ стан вищих психічних функцій, психологічна стійкість, здатність 

аналізувати ситуація і швидко приймати рішеннѐ за умов, що раптово 
зміняятьсѐ; 

‒ функціональний стан рухового, зорового, слухового, тактильного й 
інших аналізаторів. 

До структури координаційних здатностей уходѐть такі допоміжні 
ѐкості: 

1. Координаціѐ рухів – здатність до впорѐдкованих, узгоджених рухів 
тіла і його частин. 

2. Диференціяваннѐ зусиль, часу, простору і ритму – комплексна 
характеристика, що відображаю точність оціняваннѐ, відміряваннѐ й 
відтвореннѐ заданих параметрів руху. 

3. Оріюнтуваннѐ в просторі – здатність до визначеннѐ і зміни 
положеннѐ тіла та його частин у просторово-часовому полі. 

4. Ритмічність рухів – здатність до засвоюннѐ заданого ритму рухів. 
5. Рівновага – здатність до збереженнѐ стійкої пози. 
6. Швидкість реагуваннѐ – здатність надавати рухову відповідь на 

різні зовнішні сигнали, перебудовувати рухи в умовах, що зміняятьсѐ. 
7. Точність дрібної моторики – здатність відтворявати тонкі рухи 

пальцѐми та кистѐми рук відповідно до поставлених завдань. 
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8. Розслабленнѐ – здатність до довільного й раціонального зниженнѐ 
м’ѐзової напруги. 

У центрі «СКІФ» використовуютьсѐ низка методичних прийомів, що 
стимуляять проѐви координації рухів за системоя Л. П. Матвююва і 
В. І. Лѐха: 

‒ незвичне вихідне положеннѐ; 
‒ дзеркальне виконаннѐ вправи; 
‒ зміна швидкості та темпу рухів; 
‒ зміна просторових меж виконаннѐ вправи; 
‒ зміна способу виконаннѐ вправи; 
‒ зміна протидії в парі; 
‒ поюднаннѐ відомого й невідомого у вправі тощо. 
Добір методичних прийомів залежить від зовнішніх умов, видів 

вправ, фізичної та психічної готовності вихованців. Здатність дітей з 
обмеженими можливостѐми до диференціяваннѐ часових, просторових, 
динамічних і ритмічних параметрів руху розвиваютьсѐ ѐк у процесі 
навчаннѐ руховим діѐм, так і самостійно, компенсуячи певне відставаннѐ, 
спричинене фізичноя вадоя. 

Самосприйнѐттѐ, що формуютьсѐ в дитинстві та впливаю на розвиток 
м’ѐзового тонусу, суттюво позначаютьсѐ на координації рухів, у тому числі й 
на просторовому оріюнтуванні. Органи чуттѐ відіграять провідну роль у 
розпізнаванні, тлумаченні та використанні інформації, необхідної длѐ 
просторового оріюнтуваннѐ: 
‒ зорова сенсорна система (длѐ лядей з вадами зору – залишковий зір) 

забезпечую зорову увагу, фіксація, стеженнѐ й акомодація; 
‒ слухова – слухову увагу, локалізація, розпізнаваннѐ, розрізненнѐ звуків; 
‒ тактильна – кінестетичне, температурне й дотикове розпізнаваннѐ, 

розрізненнѐ; 
‒ няхова – розпізнаваннѐ і розрізненнѐ запахів. 

У центрі «СКІФ» методичні прийоми розвитку здатності до 
просторового оріюнтуваннѐ спрѐмовані на набуттѐ необхідних знань і 
рухових умінь за допомогоя зорових, слухових, тактильних і кінестетичних 
уѐвлень, ѐкі створяять основу дій. Формуваннѐ цих уѐвлень особливо 
важливе длѐ дітей із сенсорними порушеннѐми. Зазначені уѐвленнѐ 
формуятьсѐ на занѐттѐх, але найбільш успішно реалізуятьсѐ в процесі 
ігрової діѐльності. 

Підґрунтѐм розвитку здатності до утриманнѐ статичної та динамічної 
рівноваги ю поступове ускладненнѐ завдань і умов їх виконаннѐ. Потрібна 
велика мобілізаційна здатність, щоб оптимально балансувати в нестійких 
позах, зберігаячи стійкість за наѐвності перешкод. Длѐ осіб із обмеженими 
можливостѐми важливі два проѐви рівноваги: стійкість статичної пози та 
збереженнѐ її в динаміці. 
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Категорія лядей аномального розвитку відрізнѐю низка суттювих 
порушень нейродинаміки: зменшеннѐ сили нервових процесів, порушеннѐ 
їх рухливості, патологічна іррадіаціѐ збудженнѐ і гальмуваннѐ, що 
призводить до зниженнѐ когнітивності, зниженнѐ швидкості розв’ѐзаннѐ 
моторних завдань, затримки тактичних дій. 

Під регулявальноя здатністя маютьсѐ на увазі вміннѐ швидко 
відповідати на різні сигнали та перебудовувати форми рухових дій 
відповідно до змін зовнішніх умов. 

Длѐ розвитку простої рухової реакції використовуятьсѐ раптові 
сигнали до початку заздалегідь відомої рухової дії (зафіксувати позу). 
Варіяваннѐ сигналів за часом (з різними інтервалами), силоя, типом і 
відстання сприѐю розвитку слухової та зорової уваги. 

Складні реакції пов’ѐзані зі стеженнѐм, зоровим сприйнѐттѐм (у незрѐ-
чих – слуховим сприйнѐттѐм), уміннѐм передбачити, наприклад, траюкторія 
польоту м’ѐча, напрѐм і швидкість бігу гравцѐ, ѐкий наздоганѐю, рух партнера, 
тобто вчасно спрогнозувати події й обрати відповідну рухову поведінку. 

Точність і своючасність реакції, оптимальний вибір маршруту руху 
визначаю антиципаціѐ. Цѐ здатність, пов’ѐзана із часовими обмеженнѐми, 
проѐвлѐютьсѐ під час ігрової діѐльності, коли доводитьсѐ реагувати на 
обставини, що зміняятьсѐ, обирати найкоротший шлѐх, використовувати 
окомір, самостійно приймати рішеннѐ. 

Одним із найбільш виражених проѐвів ураженнѐ ЦНС ю порушеннѐ 
нервової регулѐції дрібних рухів пальців і кистей, що виражаютьсѐ в 
обмеженій рухливості, згинальній контрактурі, спастиці, синкінезії. Частіше це 
стосуютьсѐ дітей із наслідками поліоміюліту, церебрального паралічу, 
ураженнѐ спинного мозку, а також розумово відсталих. Від координації рухів 
пальців і кистей залежить опануваннѐ письмом, читаннѐм (длѐ сліпих – за 
Брайлем), успішність виконаннѐ побутових, трудових і спортивних дій. 
Розвиток дрібної моторики ю одним із основних методичних підходів щодо 
корекції важких мовленнювих порушень, до ѐких належать алаліѐ, афазіѐ, 
ринолаліѐ, дизартріѐ, заїканнѐ. 

Рівень розвитку дрібної моторики – один із показників готовності до 
шкільного навчаннѐ. Зазвичай дитина, ѐка засвідчую високий рівень дрібної 
моторики, вмію логічно міркувати, у неї досить розвинені пам’ѐть, увага і 
зв’ѐзне мовленнѐ, вона швидше вчитьсѐ писати. Письмо – це навичка, що 
передбачаю виконаннѐ тонких скоординованих рухів, а отже, вимагаю 
складної роботи дрібних м’ѐзів кисті й усіюї руки, належного розвитку 
зорового сприйнѐттѐ і довільної уваги. 

Длѐ активізації рухів пальців і кистей у центрі «СКІФ» 
використовуютьсѐ дрібний інвентар: м’ѐчі, що різнѐтьсѐ за об’юмом, вагоя, 
матеріалом; кулі – надувні, пластмасові, дерев’ѐні; прапорці, стрічки, 
кільцѐ, обручі, гімнастичні палиці, кубики; геометричні фігури, вирізані з 
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картону; ґудзики, іграшки та ін. Доміную ігровий метод, але ю і самостійні 
вправи – занѐттѐ з різними конструкціѐми. 

Гнучкість – комплекс психологічних, морфологічних і фізіологічних 
компонентів організму, ѐкі забезпечуять здатність виконувати рухи з 
максимальноя амплітудоя. Діти із сенсорними порушеннѐми поступаятьсѐ 
своїм одноліткам за рівнем гнучкості: глухі – на 15 – 20 %, сліпі та слабозорі – 
до 25 %, що зумовлено комплексом нижченаведених чинників: 

‒ морфологічним і функціональним станом центральної та 
периферичної нервової системи (рівнем м’ѐзової координації); 

‒ морфологічним і функціональним станом суглобів (суглобових 
капсул, наѐвністя вираженої або набутої тугорухливості); 

‒ психологічним станом (больовим порогом, здатністя докладати 
вольові зусиллѐ). 

Дбаячи про розвиток гнучкості, необхідно враховувати такі загальні 
закономірності: 

1) її розвиток тісно пов’ѐзаний із м’ѐзовоя силоя; гіпертрофіѐ м’ѐзів 
може призвести до обмеженнѐ амплітуди руху, водночас, форсований 
розвиток гнучкості без відповідного зміцненнѐ м’ѐзово-зв’ѐзкового апарата 
може спричинити «розхитаність» у суглобах, надмірне розтѐгненнѐ, 
порушеннѐ постави. Звідси випливаю необхідність оптимального поюднаннѐ 
вправ, спрѐмованих на розвиток гнучкості та м’ѐзової сили; 

2) длѐ розвитку активної гнучкості порѐд із вправами на розтѐгненнѐ 
треба пропонувати вправи, виконаннѐ ѐких потребую м’ѐзових зусиль. 
Ефективні силові вправи динамічного і статичного характеру, а також 
повільні динамічні вправи на утриманнѐ статистичних поз із кінцевоя 
точкоя амплітуди; 

3) активна гнучкість розвиваютьсѐ в 1,2 – 2 рази повільніше, ніж 
пасивна. Різний час потрібний і на розвиток рухливості в різних суглобах. 
Швидше розвиваютьсѐ рухливість у плечових, ліктьових і промене-
зап’ѐсткових суглобах, повільніше – у тазостегнових і суглобах хребетного 
стовпа. Час досѐгненнѐ позитивного ефекту може зміняватисѐ залежно від 
структури суглоба та м’ѐзової тканини, віку й наѐвних рухових порушень. 

Розвиток гнучкості з максимальноя амплітудоя рухів пов’ѐзаний із 
примусовим розтѐгуваннѐм м’ѐзово-зв’ѐзкового апарата і подоланнѐм 
боля. Щоб уникнути мікротравм, необхідно попередньо розігрівати м’ѐзи 
під час розминки або за допомогоя теплого тренувального костяма.  

Розрізнѐять загальну і спеціальну гнучкість. Загальна гнучкість 
відзначаютьсѐ в усі вікові періоди життѐ й демонструю поступальний 
розвиток, що гарантую повну амплітуду різних рухів.  

Спеціальна гнучкість реалізуютьсѐ у двох напрѐмах. По-перше, у 
спорті збільшеннѐ рухливості в суглобах досѐгаютьсѐ завдѐки добору 
подібних за структуроя вправ, ѐкі впливаять на суглоби та м’ѐзи й від ѐких 
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залежить результат в обраному виді спорту. Залежно від режиму м’ѐзової 
роботи використовуятьсѐ такі різновиди вправ: а) динамічні – активні та 
пасивні; б) статичні – активні та пасивні; в) комбіновані. 

Активні динамічні вправи – це махи, пружні рухи, стрибкові вправи зі 
джгутами й амортизаторами тощо. Пасивні динамічні вправи виконуятьсѐ 
з додатковоя опороя, за допомогоя партнера, з подоланнѐм зовнішнього 
опору. 

Активні статичні вправи вклячаять утриманнѐ розтѐгнених м’ѐзів, ѐкі 
рухаятьсѐ; пасивні статичні вправи – ті самі, але під час їх виконаннѐ 
утримання тіла сприѐять зовнішні сили – обтѐженнѐ, партнера.  

Комбіновані вправи засновані на попередньому пасивному 
розтѐгуванні м’ѐзів з їх подальшим активним напруженнѐм і розслабленнѐм. 

Другий напрѐм реалізуютьсѐ в процесі відновленнѐ рухливості 
суглобів із застосуваннѐм різних засобів. Так, при ураженні опорно-
рухового апарата длѐ відновленнѐ рухової активності доцільно 
використовувати сприѐтливі умови водного середовища (йдетьсѐ про 
фізичні вправи у воді та гідроакупунктуру). 

Фізична витривалість – це сукупність психічних, морфологічних і 
фізіологічних компонентів організму, що забезпечую стійкість до стомленнѐ 
впродовж м’ѐзової діѐльності. Загальна витривалість становить основу 
розвитку інших фізичних ѐкостей і ю складовоя базової підготовки 
спортсменів-футболістів з обмеженими можливостѐми. Способи її розвитку 
визначені збереженими руховими функціѐми. Вважаютьсѐ, що будь-ѐка 
рухова активність, пов’ѐзана з напруженоя діѐльністя серцево-судинної та 
дихальної систем, робить свій внесок у розвиток витривалості. Збережені 
локомоторні функції дітей із порушеннѐми слуху і зору дозволѐять їм 
виконувати вправи циклічного характеру, що ю найбільш ефективними длѐ 
розвитку аеробних можливостей. Длѐ більшості вихованців центру 
завданнѐ на витривалість обмежені діѐльністя в зоні помірної 
інтенсивності та спрѐмовані на створеннѐ умов длѐ підвищеннѐ загальної 
працездатності під час різних видів діѐльності, що вимагаять витривалості.  

Спеціальна витривалість – складна фізична здатність, ѐка залежить 
від специфіки виду спорту, структури, тривалості й інтенсивності 
змагальної діѐльності, механізмів її енергозабезпеченнѐ, здатності долати 
стомленнѐ. Рівень спеціальної витривалості спортсменів-футболістів із 
обмеженими можливостѐми визначаютьсѐ ступенем розвитку вегетативних 
функцій, ѐкі забезпечуять рух, і стабільністя координаційної витривалості, 
ѐка ю чинником стійкості проти втоми нервово-моторних функцій 
управліннѐ рухами. 

Утома теж маю певні обмеженнѐ. Рекомендовані длѐ дітей із 
сенсорними порушеннѐми навантаженнѐ не повинні спричинѐти 
перевищеннѐ частоти серцевих скорочень понад 150–160 на хвилину, що 
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автоматично виклячаю роботу з максимальними та субмаксимальними 
навантаженнѐми. У центрі «СКІФ» обов’ѐзковими програмами з фізичного 
вихованнѐ передбачено досѐгненнѐ базового рівнѐ загальної витривалості 
завдѐки плавання, легкій атлетиці, рухливим і спортивним іграм (перше за 
все, футзалу), а також рекреативним і спортивним занѐттѐм. 

Як засвідчую багаторічна практика, найбільш діювим методом 
розвитку витривалості дітей із сенсорними порушеннѐми ю ігровий. Він 
передбачаю різноманітні види переміщень, прискорень і стрибків, 
естафети, перенесеннѐ вантажу, що природним шлѐхом активізуять 
аеробні процеси, а в разі систематичних занѐть покращуять швидкість і 
працездатність, стимуляять позитивні емоції.  

Увесь психолого-педагогічний і фізреабілітаційний процес у центрі 
«СКІФ» ґрунтуютьсѐ на тому, що побутова, трудова і спортивна діѐльність 
лядини пов’ѐзана з необхідністя швидко реагувати на зовнішні сигнали, 
швидко виконувати рухи, передбачати небезпеку й уникати її, миттюво 
перебудовувати діѐльність відповідно до умов, що зміняятьсѐ, оскільки 
природні проѐви реакції можуть не тільки створявати певні труднощі длѐ 
дітей з обмеженими можливостѐми, а й нести загрозу їх здоров’я і життя. 
Так, незрѐчий повинен вчасно відреагувати на звуковий сигнал транспорту, 
що наближаютьсѐ, глухий – побачити його, тому що звукового сигналу не 
почую, тощо. І тому розвиток спритності дітей із сенсорними порушеннѐми 
за допомогоя фізичних вправ ю нагальним завданнѐм центру «СКІФ».  

Швидкість – це сукупність психічних, морфологічних і фізіологічних 
компонентів організму, юдність ѐких забезпечую здатність здійснявати 
рухові дії з мінімальноя затратоя часу. Основними чинниками, що 
впливаять на дану здатність, ю: 
‒ функціональний потенціал центральної та периферичної нервової 

системи; 
‒ функціональний потенціал сенсорної системи; 
‒ функціональний потенціал психічних функцій: відчуттѐ, сприйнѐттѐ, 

уваги; 
‒ тип вищої нервової діѐльності; 
‒ функціональний потенціал нервово-м’ѐзової системи; 
‒ сила м’ѐзів та їх здатність до розслабленнѐ; 
‒ синхронність і швидкість вкляченнѐ «швидких» рухових одиниць при 

м’ѐзовому скороченні; 
‒ рівень координаційних ѐкостей; 
‒ ступінь опануваннѐ технікоя рухової дії; 
‒ особливості характеру й поведінки. 

У дітей із обмеженими можливостѐми щонайменше один із цих 
чинників маю дефектну основу (відсутність або брак зорового / слухового 
сприйнѐттѐ), унаслідок чого розвиток спритності гальмуютьсѐ. Цѐ обставина 
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спонукаю до пошуку методів і засобів її розвитку з урахуваннѐм первинної 
вади, збереженості сенсорних систем, стану опорно-рухового апарата і 
психічних функцій.  

Спритність маю складну структуру, у ѐкій виділѐять здатність: 
‒ швидко реагувати на зовнішні сигнали; 
‒ швидко виконувати окремі рухові дії; 
‒ підтримувати максимальний темп рухів; 
‒ швидко починати дія (стартове прискореннѐ). 
Комплексний проѐв швидкісних здатностей характерний длѐ 

складнокоординованих рухів (естафети), коли умови постійно зміняятьсѐ, 
що вимагаю певної спритності, ѐка неможлива без різних проѐвів швидкості. 

Висновки. Корекційно-розвивальна складова педагогічної діѐльності 
центру «СКІФ» нерозривно пов’ѐзана з навчаннѐм дітей із сенсорними 
порушеннѐми руховим діѐм і розвитком рухових ѐкостей. Тому на другому 
– підготовчо-тренувально-корекційному – етапі здійсняятьсѐ комплексні 
фізкультурно-спортивні та корекційно-реабілітаційні заходи, під час ѐких 
значна увага приділѐютьсѐ формування високої фізкультурної або ж і 
спортивної майстерності та досѐгнення або підвищення результативності 
у футзалі завдѐки змагальній діѐльності. Це ставить високі вимоги до 
фізичної та психологічної підготовленості футболіста з обмеженими 
можливостѐми, тому діти, ѐкі граять у футзал і займаятьсѐ іншими видами 
фізкультурно-спортивної діѐльності в центрі «СКІФ», працяять за 
індивідуальними корекційно-фізреабілітаційними розвивальними 
програмами. Кожен їх розділ засвідчую нерозривний зв’ѐзок навчаннѐ, 
вихованнѐ, коригуваннѐ порушених функцій і реабілітації післѐ фізичних 
навантажень. Усі заходи, передбачені програмами, спільно забезпечуять 
фізичний, розумовий і моральний розвиток вихованців. 

Перспективи подальших досліджень у зазначеному напрѐмі 
вбачаюмо в удосконаленні корекційно-реабілітаційного й оздоровчо-
профілактичного етапів діѐльності центру «СКІФ». 
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РЕЗЮМЕ 

Кравченко Анатолій. Характеристика подготовительно-тренировочно-
коррекционного этапа работы центра «СКИФ» СумГПУ имени А. С. Макаренка. 

В статье охарактеризован второй этап работы центра «СКИФ», 
направленный на стимулирование ведущих физических качеств воспитанников с 
сенсорными нарушениѐми. Внимание акцентировано на определѐящих длѐ их 
развитиѐ факторах, а также методах и средствах, позволѐящих решать 
коррекционно-развиваящие и физкультурно-спортивные задачи. 

Ключевые слова: центр «СКИФ», дети с сенсорными нарушениѐми, 
координациѐ, скорость, сила, гибкость, выносливость. 

 
SUMMARY 

Kravchenko Anatolyi. Characteristic of the preparatory-training-correction work 
stage of the centre “SKIF” of SumSPU named after A. S. Makarenko. 

The article describes the second phase of the work of the centre “SKIF”, which is 
aimed at stimulation of the leading physical qualities of pupils with sensory impairments. The 
attention is focused on defining their development factors as well as methods and means 
that solve remedial and sports challenges. 

The following research methods were used: theoretical – analysis of special 
pedagogical literature on the identified problem; practical – leading preparatory-training-
remedial stage of work with children at the centre “SKIF”, empirical – calculations and 
comparative characteristics of the results. 

Throughout this stage in order to improve technology, enhance training effects and 
facilitate the integration of children with sensory impairments, experts in the field of physical 
culture practice repeated exercise. Their selection, the regulation of the duration and intensity 
determine the nature and degree of impact on the body of pupils, and develop their abilities. 

It is concluded that correctional-developing component of the pedagogical activities 
of the centre “SKIF” is closely connected with teaching children with sensory motor 
impairments and impairments in the development of motor skills. Therefore, at the second – 
preparatory-training-correction stage a complex of sports and remedial and rehabilitation 
activities is carried out, during which considerable attention is paid to the formation of high 
physical or athletic skills and achievement or to improving performance in the indoor football 
due to competitive activity. This puts high demands on the physical and psychological fitness 
of a footballer with a disability, so children playing indoor football and doing other kinds of 
sports activities in the centre “SKIF”, work on individual correction-rehabilitation programs. 
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Each section shows the close connections of education, upbringing, correction of the broken 
functions and rehabilitation after physical loads. All measures in the frames of the programs 
provide comprehensive physical, mental and moral development of pupils. 

Prospects for further research in this direction are seen in the improvement of 
correction-rehabilitation and health-protection stages of the activities of the centre “SKIF”. 

Key words: center “SKIF”, children with sensory impairments, coordination, speed, 
strength, flexibility, endurance. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 
 
Статтѐ присвѐчена проблемі фізичного вихованнѐ дітей із порушеннѐми зору. 

У ході викладу висвітлено сучасний педагогічний досвід фізичного вихованнѐ дітей 
шкільного віку з порушеннѐми зору, особливості навчаннѐ та вихованнѐ таких дітей і 
роль залученнѐ збережених аналізаторів у навчально-корекційний процес. Розглѐнуто 
основні методики фізичного вихованнѐ дітей із вадами зору. Доведено необхідність 
розвитку фізичних ѐкостей даної категорії дітей. Установлено, що використаннѐ 
вправ длѐ виправленнѐ постави, профілактики плоскостопості ю пріоритетними 
засобами педагогічного впливу на фізичний стан даної категорії дітей.  

Ключові слова: аналіз, метод, процес, освіта, фізичний розвиток, фізична 
підготовка, порушеннѐ зору.  

 
Постановка проблеми. Здоров’ѐ лядини багато в чому залежить від 

рівнѐ фізичного розвитку та індивідуально-функціональних можливостей 
організму, передумови ѐких формуятьсѐ ще в дитѐчому віці. Сучасні 
соціальні та екологічні умови, особливості медичного обслуговуваннѐ 
призвели до зростаннѐ рівнѐ захворяваності та значного зниженнѐ 
тривалості життѐ населеннѐ. Знижуятьсѐ й показники фізичного розвитку 
дітей. У кожної четвертої дитини відзначаютьсѐ порушеннѐ постави, зростаю 
кількість дітей із інвалідністя, у тому числі й порушеннѐми зору. 

За даними ВООЗ, здоров’ѐ лядини на 50–55 % залежить від умов і 
способу життѐ, важливим фактором ѐкого ю фізична культура, звичка, ѐка 
повинна прищепитисѐ ще в дитѐчому віці. На думку І. А. Аршавского, 
зростаннѐм і розвитком організму керую рухова активність лядини. На 




