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У статті розглядається проблема фізичного виховання дітей, що мають відхилення у стані здоров’я. Пред-
ставлена комплексна диференційована профілактично-коригувальна програма фізичного виховання дітей. 
Вивчається застосування засобів, які покращують психофізіологічний стан дітей. Розглядається вплив 
коригувальної гімнастики. Доводиться ефективність проведення занять з фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, відхилення стану здоров’я, комплексна диференційована 
профілактично-коригувальна програма, коригувальні заняття, лікувальна фізкультура.

Постановка проблеми. Аналіз останніх пу-
блікацій. Фізичне виховання – невід’ємна 

частина освітньої системи у всіх цивілізованих 
країнах. Воно має свою теорію, програми, мето-
дичні підходи тощо. За доступний проміжок часу 
розвитку теорії фізичного виховання в ідейну 
основу її закладалися інтереси тієї або іншої со-
ціально-суспільної формації.

Зв’язок фізичного виховання з практичним 
життям того або іншого суспільства реалізову-
вався у формуванні трудових прикладних нави-
чок. Проголошувався також принцип всебічного 
гармонійного розвитку особистості. В українській 
системі фізичного виховання принцип оздоровчої 
спрямованості ще донедавна також не був домі-
нуючим: більше йшлося про гармонійний розви-
ток особистості, розвиток рухових навичок тощо.

Останніми роками в Україні сталися деякі 
зміни в цільових настановах фізичного вихо-
вання. І це пов’язано насамперед із негативною 
динамікою здоров’я підростаючого покоління: ді-
тей, які за станом здоров’я відносяться медика-
ми до другої групи. Вони вимагають особливої 
уваги лікарів і педагогів. Дотримання гігієнічних 
рекомендацій щодо підвищення резистентності 
організму неспецифічними засобами: оптималь-
на рухова активність, загартування природними 
чинниками, раціональний режим дня, додаткова 
вітамінізація продуктів харчування в сучасних 
умовах зумовлюється економічними можливос-
тями дошкільних закладів [4, с. 6].

Ось як уявляють автори останнього посібника 
з теорії і методики фізичного виховання («Олім-
пійська література», Київ, 2003) формування 
уроку з фізичного виховання: «Вправи необхідно 
підбирати так, щоб вони були спрямовані одно-
часно на навчання рухових дій, активно сприя-
ли зміцненню здоров’я й гармонійному фізично-
му розвитку, розвивали необхідні рухові якості, 
сприяли формуванню правильної постави і ста-
новленню пікали рухів» (с. 91).

Сучасна педагогічна наука при розробці спо-
собів реалізації змісту навчально-виховного про-
цесу активно використовує технологічний підхід, 
оскільки це дозволяє зменшити часовість екс-
промтів учителя при впровадженні в практику 
такого змісту, а отже підвищити ймовірність до-
сягнути запланованого результату. Також, будь – 
які освітні концепції для своєї реалізації потребу-
ють певної системи дій; якщо така система досить 
варіативна і гнучка, її називають методикою, 
якщо вона відзначається більш жорстокою алго-

ритмічною послідовністю і розрахунком отримати 
запланований результат – це технологія [1, с. 95]. 
При цьому, згідно загальноприйнятих у педаго-
гічній науці позиція, педагогічна технологія – це  
«...проект певної педагогічної системи, реалізова-
ний на практиці» [2, с. 6], де таким проектом є кон-
цепція – «...поетапне описання педагогічної систе-
ми..., що перетворюється в педагогічну технологію. 
Без першої немає другої» [2, с. 19]. Ураховуючи 
зазначене, розробку педагогічної технології ви-
значили як методологічну основу, що забезпечує 
досягнення запланованого результату при реалі-
зації певної моделі використання засобів фізичної 
культури в руховій діяльності дітей з фізични-
ми відхиленнями стану здоров’я,ґрунтується на 
положеннях розробленої концепції і передбачає 
виконання вимог принципів проектування педаго-
гічних технологій та умов впровадження змісту в 
практичну діяльність.

Практичні рекомендації щодо оздоровлення 
дітей з вадами постави, зору, ожирінням, по-
рушенням ступні, розроблені фахівцями (Вол-
кова С.С., 1981; Велитченко В.К., 1986; Мур-
за В.П.,1991; Дубогай О.Д., 1995), стосуються 
дітей спеціальної медичної групи – зі значними 
відхиленнями у стані здоров’я. Практичне вико-
ристання рекомендованих комплексів у фізично-
му вихованні дітей другої групи здоров’я усклад-
нюється ще й тим, що більшість з них розроблені 
без урахування особливостей ряду показників 
дітей з різними відхиленнями у стані здоров’я.

Формулювання цілей роботи. Мета роботи: об-
ґрунтувати і показати ефективність проведення 
уроків і фізичного виховання у дітей із відхилен-
ням стану здоров’я та показати вплив комплексної 
диференційовано профілактично-коригувальної 
програми фізичного виховання на них.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
даних науково-методичної літератури, педагогіч-
ний експеримент та методи статистичної обробки.

Виклад основного матеріалу. Для вирішен-
ня поставленої мети було сформовано методику 
фізичного виховання для дітей із відхиленням у 
стані здоров’я. В методику увійшли такі методи 
фізичного виховання:

• повітряні ванни,
• вологе обтирання,
• обливання,
• елементи міорелаксації й аутогенного тре-

нування,
• ароматерапевтичні заходи,
• психо-корегувальні рухові етюди,
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• музична терапія,
• прийоми самомасажу,
• акупунктури,
• ходіння босоніж,
• коригувальні заняття,
• вправи з йоги,
• вправи для розвантаження хребта,
• рухові перерви [3].
Саме на основі вище наведених методів була 

розроблена комплексна диференційована про-
філактично-коригувальна програма, яку вико-
ристовували науковці із Львівського державного 
університету фізичної культури. Як бачимо, вона 
передбачає широке застосування спеціальних 
оздоровчих заходів в процесі проведення усіх 
форм занять з фізичного виховання дітей з від-
хиленням в стані здоров'я.

Повітряні ванни, сонячні ванни (розсіяна ра-
діація при повітряних ваннах і, пряма – при со-
нячних) бажано застосовувати під час проведення 
усіх форм фізичного виховання дітей. Вологе об-
тирання тіла дитини рушником, обливання рук і 
ніг приводити після фізкультурних занять і завер-
шення гігієнічної гімнастики після сну. При над-
мірному збудженні дітей після закінчення заняття 
з фізкультури проводити елементи міорелаксації 
й аутогенного тренування. Ароматерапевтичні за-
ходи передбачають виконання дихальних вправ 
дітьми в хвойному лісі під час пішого переходу. 
Психо-коригувальні рухові етюди передбачають 
виконання імітаційних рухів в поєднанні з пси-
хологічними образами тварин, для загальмованих 
дітей – зайчика, для збудливих – ведмедика, що 
сприяє психічному розвитку дитини, концентрує 
увагу, розвиває і змінює психічну сферу.

Враховуючи, що для емоційних дітей харак-
терна вихідна симпатиконія, під час виконання 
фізкультхвилинок чи фізкультпауз, інших захо-
дів, включати тиху, ліричну музику. У роботі з 
дітьми з пониженою реактивністю під час прове-
дення музичної терапії частіше використовувати 
бадьорі маршові мелодії.

Під час занять з лікувальної фізкультури по-
трібно навчити дітей виконувати елементарні 
прийоми самомасажу обличчя, вушних раковин, 
стоп і рекомендувати застосовувати отримані 
навички в домашніх умовах. Масаж обличчя до-
помагає зменшити набряк слизової носоглотки, 
очистити придаткові пазухи носа (гайморові, ре-
шітчасті й фронтальні) від патологічного вмісту, 
нормалізувати дихання [4]. Об’єктом впливу ма-
сажу виступали крила носа, ділянка під очима 
(від носа до вух) і лоб. Масаж вушних раковин 
і стоп містить ще й елементи акупунктури за-
стосовувати й під час ходьби дітей по доріжках 
зі злаків (горох, гречана крупа тощо) наприкінці 
ранкової гігієнічної гімнастики, босоніж по траві 
чи піску під час піших переходів.

В тих дитячих закладах, які не мають умов 
для проведення плавання, фахівці [3] рекомен-
дують проводити заняття в залі з дітьми босоніж 
при відкритих вікнах протягом усього року, з по-
дальшим (після уроку) обливанням стоп водою 
кімнатної температури і розтиранням рушником. 
Подібні заходи сприяють зміцненню м’язів ступ-
ні і профілактиці плоскостопості; забезпечить 
прищеплення дітям гігієнічних звичок і великий 
гартувальний ефект.

Коригувальні заняття проводити у вигляді за-
нять з ритмічної гімнастики. Вправи ритмічної 
гімнастики легко дозуються, спрямовані за дією, 
дуже прості у виконанні і доступні у вивченні. 
Вони включають різні види бігу, стрибків, підско-
ків, танцювальних елементів, котрі виконуються 
в швидкому темпі. Окрім того, вправи ритмічної 
гімнастики виконувати під музику і, залишаю-
чись по суті гімнастичними вправами, вони ма-
тимуть танцювальний характер, формуватимуть 
почуття ритму, музичності, вміння узгоджувати 
свої рухи з музикою [4]. Вплив ритмічної гімнас-
тики на організм дитини виражається, перш за 
все, позитивним впливом на серцево-судинну і 
дихальну систему. Через це комплекси коригу-
вальної ритмічної гімнастики були рекомендова-
ні для профілактики порушень постави у дітей з 
вадами зору, та розвитку дихальної мускулатури 
у дітей з вадами мови. Під час проведення кори-
гувальної ритмічної гімнастики потрібно користу-
ватися наступними методичними рекомендаціями. 
Так, комплекс коригувальної ритмічної гімнас-
тики включає чотири частини: вправи з малою 
амплітудою для того щоб підготувати організм до 
активної роботи; вправи з великою амплітудою; 
вправи на зміцнення м’язів передньої та задньої 
поверхні тулуба, косих м’язів, м’язів верхнього 
плечового пояса тощо; стрибкові вправи. Заняття 
потрібно проводити двічі на тиждень в 1-му і три-
чі на тиждень – в 2-му і 3-му етапах. У кінці за-
няття обов’язково давати вправи на розслаблення 
і заспокоєння нервової системи, В умовах шкіль-
них закладів застосування аутогенного тренуван-
ня вважається придатним [4].

Під час занять з фізкультури, а також занять 
з коригувальної гімнастики можна застосовувати 
окремі пози з йоги. Відомо, що йогівські асани 
можна використовувати для лікування найріз-
номанітніших захворювань. Змінюючи зовнішню 
структуру положення, можна цілеспрямовано 
впливати на ті чи інші вегетативні функції. Ре-
комендується застосовувати 23 асани, які по-
кращують поставу: поза зародка, кута, прямо-
го кута, містка, дитини, доброї кішки, сердитої 
кішки, лагідної кішки, діамантова поза, поза змії, 
цвіркуна, скручування, лелеки, голово колінна 
поза, бумеранга, берізки, плуга, лебедя, риби, 
верблюда, тронна поза. Враховуючи рекомен-
дації щодо застосування таких не традиційних 
вправ хатха-йоги, як стійка на лопатках. Вважа-
ється, що подібні вправи призводять до покра-
щення кровопостачання очних яблук, і під час 
короткочасного застосування не викликають па-
тологічних змін функцій серця. Тому стійку на 
лопатках короткочасно застосовується в роботі з 
косоокими дітьми.

Вправи для розвантаження хребта застосо-
вувати під час кожного заняття з фізкульту-
ри, хореографії. Рекомендується включати їх у 
комплекси самостійних занять вдома. Встановле-
но, що ці нескладні вправи призводять до від-
новлення (збільшення) товщини міжхребцевих 
дисків, зростання пружності зв'язок, зменшен-
ня вірогідності защемлення нервів, відновлення 
нормальної циркуляції крові та лімфи у зоні в 
зоні хребта, збільшення гнучкості хребта і по-
кращення загального стану здоров’я. У підготов-
чій частині заняття разом із загально-розвиваль-
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ними вправами, в основній частині уроку – після 
загально розвивальних вправ, а також для до-
машнього завдання використовувати вправи для 
профілактики порушень постави.

Під час занять з розвитку мовлення, мате-
матики тощо емоційним дітям частіше надавати 
можливість рухової перерви, наприклад у вигля-
ді роздачі і збору дидактичного матеріалу, вико-
нання інших доручень, пов’язаних зі зміною пози 
тощо. Збільшення рухового компоненту сприяти-
ме також розвантаженню дітей.

Висновки. Отже, впровадження комплексної 
диференційованої профілактично-коригувальної 
програми у виховний процес дитячих дошкіль-

них закладів зменшило кількість днів, пропуще-
них дітьми у зв’язку з хворобою з 16,47 до 5,41 
на рік, збільшило кількість дітей з гармонійним 
фізичним розвитком з 59,83% до. 75, 16%, а по-
казники фізичного стану, рівня фізичної під-
готовленості дітей та психофізіологічного стану 
якісно вищого рівня.

Таким чином, емпірично було доведено раці-
ональність введення положень та рекомендацій 
комплексної диференційовано – коригувальної 
програми з фізичного виховання для дітей з від-
хиленнями в стані здоров’я, ефективність про-
ведення уроків з фізичного виховання у дітей із 
відхиленням стану здоров’я.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКО-КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОТКЛОНЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация
В статье рассматривается проблема физического воспитания детей, которые имеют отклонение в со-
стоянии здоровья. Представлена комплексная дифференцированная профилактически-корректирую-
щая программа физического воспитания детей. Изучается применение средств, которые улучшают 
психофизиологическое состояние детей. Рассматривается влияние корректирующей гимнастики. До-
казывается эффективность проведения занять по физическому воспитанию.
Ключевые слова: физическое воспитание, отклонения в состоянии здоровья, комплексная дифферен-
цированная профилактически-корректирующая программа, корректирующие занятия, лечебная физ-
культура.
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Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

USE PROPHYLACTIC-CORRECTING PROGRAM  
FOR CHILDREN THAT HAVE REJECTION IN THE STATE OF HEALTH

Summary
The problem of physical education of children that have a rejection in the state of health is examined in 
the article. Presented complex differentiated prophylactic is the correcting program of physical education 
of children, that improves the psychophysiological state children. Studied applications of facilities, that 
improve the psychophysiological state of children. Influence of correcting gymnastics is examined. There 
is efficiency of realization of employments after physical education.
Keywords: physical education, rejection of the state of health, the complexis differentiated prophylactic is 
the correcting program, correcting employments, curative physical education.


