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У статті простежено особливості стану рухової підготовленості
дошкільників з порушенням зору.
Зроблено висновок, що порушення зору стримує формування зороворухових взаємозв’язків, негативно позначається на оволодінні рухами, тому
необхідна спеціальна робота по корекції рухових порушень в спеціальних
умовах і тісному взаємозв’язку з лікувально-відновлювальної роботою.
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Велику частину потенціалу українського суспільства першої половини
XXI століття складатимуть сьогоднішні діти дошкільного віку. Саме їм
належить

вирішувати

складні

соціально-економічні,

морально-етичні,

національні та інші проблеми, які в даний час хвилюють суспільність нашої
країни.
Здоров’я людини багато в чому визначається рівнем фізичного розвитку і
функціональних можливостей організму, основи яких закладаються в дитячому
віці. В даний час соціальні та екологічні умови, труднощі в організації
медичного обслуговування призвели до зростання всіх видів захворюваності та
скорочення тривалості життя населення України. Станом на 31.12.2016 р. в
Україні налічувалося 156099 дітей-інвалідів, або 2,02% від загальної кількості
дітей [7]. Тому актуальною видається проблема практичної допомоги дітям з
особливими потреба, зокрема з порушення зору.
Стан здоров’я дошкільників з порушенням зору викликає стурбованість
багатьох дослідників (Л.Вавіна, М.Земцова, Л.Плаксіна, Б.Сермеев, Е.Сіньова,
Л.Солнцева, Б.Шеремет та ін.).

Як свідчить аналіз джерельної бази, при порушенні зору у дітей
зберігаються ті ж закономірності розвитку, що і у дітей без зорової патології
Л.С. Виготського [1]. Як в нормі, так і при патології психічні функції
формуються поетапно. Але в зв’язку із зоровою депривації етапи формування
психічних процесів можуть бути розтягнуті в часі, через сповільненість
розгортання аналізу, сприйняття і орієнтації в просторі [2].
Вчені-дефектологи Т.Власова, В.Єрмаков, М.Земцова, Л.Касаткіна,
А.Литвак, І.Моргуліс, М.Певзнер, Б.Шеремет та ін. відзначають, що у дітей з
порушеннями зору спостерігається відставання у фізичному розвитку в зв’язку
з обмеженою руховою активністю.
У дослідженнях М. І. Земцова показано, що зорова недостатність вже в
дошкільному віці супроводжується зниженням рухової активності, яка
призводить до вторинних відхилень у фізичному і психічному розвитку дитини,
у формуванні

рухових функцій [2]. Порушення зору веде до відхилень у

розвитку почуття ритму, заснованого на зоровому, слуховому, тактильному,
кінестетичному сприйнятті [3].
Проведені спостереження за дітьми 6-7 років з діагнозом косоокість і
амбліопія, показали зниження антропометричних показників у порівнянні з
дітьми без зорової патології: у хлопчиків зростання було нижчим в середньому
на 2,8 см, у дівчаток на 4,5 см; вага у хлопчиків перевищувала норму на 1,4 кг,
у дівчаток на 1,5 кг. [2; 3].
За результатами порівняльних досліджень рухової сфери дітей старшого
дошкільного віку з нормальним зором і дітей з косоокістю і амбліопією, було
встановлено деяке відставання останніх за показниками швидкості і точності
рухів, що свідчить про тісний системний зв’язок зорового і рухового
аналізаторів.
За даними Є. Синьової [5], у дітей з порушенням зору є відставання у
фізичному розвитку і рухової підготовленості у порівнянні з вихованцями
масових шкіл. Відзначено, що за показниками рухової підготовленості
відставання від норми склало за показниками сили 19%, витривалості - 18%,
швидкості рухів - 28% , швидкісно-силових якостей - 10%.

Внаслідок труднощів зорово-рухової орієнтації у дітей з порушеннями
зору

спостерігається

гіподинамія,

порушення

постави,

плоскостопість,

зниження функціональної діяльності дихання і серцево-судинної системи.
Відбувається відставання від однолітків у прогресі рухових функцій, якостей
(гнучкості, спритності, координації, сили, швидкості, витривалості) і швидкості
загального фізичного розвитку (маса тіла, довжина тіла, м’язова сила).
У дітей з порушенням зору в зв’язку з малою рухливістю і зниженою
активністю в руховій діяльності спостерігаються недоліки в розвитку м’язових
зусиль, формуванні почуття ритму. Порівнюючи вікові зміни почуття ритму
слабозорих і дітей без патології зору, автор показує, що діти з порушенням зору
відстають від норми в кожному віковому періоді. В.Кручинін показав, що
краще сприйняття заданого ритму у дітей з вадами зору відбувається на
полісенсорній основі, за допомогою всіх видів чутливості [2].
Як свідчать численні дослідження, розвиваючи почуття ритму у дітей з
порушенням зору можна вдосконалювати багато функцій рухового аналізатора:
точність, швидкість рухові реакції, координацію.
Наприклад, при косоокості, міопії дитина змушена нахиляти голову в
зручне положення, щоб забезпечити краще бачення розглянутих предметів,
низько нахиляти голову при русі (ходьбі, бігу та ін.). Крім того, за даними Т.В.
Попової, Н.Б. Пястовалової, А.А. Удалова [4], порушення постави у дітей є
наслідком залишкових явищ родової травми, рахіту, ослаблення м’язової
системи від частого тривалого сидіння в неправильній позі: з нахиленим у бік
тулубом, опущеною головою. Порушення постави зустрічаються також через
неправильну організацію офтальмо-гігієнічних умов педагогічного процесу,
порушення рухового режиму, відсутності спеціальних корекційних вправ, що
поліпшують формування правильної постави і активізують їх рухову діяльність.
Поряд з порушенням постави у дітей зустрічаються деформації нижніх
кінцівок, що виражаються в викривленнях стоп. Плоскостопість у дітей з
порушенням

зору

з’являється

в

результаті

постійного

статичного

перевантаження нижніх кінцівок, через слабкість м’язів стоп, а також як
наслідки часткових паралічів. Плоскостопість різко знижує опорну функцію

ніг. Неправильно сформовані навички в ходьбі, бігу та інших рухах, недостатня
рухова активність дітей також створюють небезпеку для більшого прояву цих
порушень.
Крім порушень постави і плоскостопості, в зв’язку з недоліками зору у
дітей порушується поза, координація, точність, швидкість руху (Л. Касаткін,
Б. Шеремет).
Рухова підготовленість дітей дошкільного віку з порушенням зору
визначається рівнем оволодіння ходьбою, бігом, стрибками, метанням,
координацією рухів, рівноваги, орієнтування в просторі.
Згідно з дослідженнями Т. Попової, А. Удалова [4] діти з порушенням
зору відстають у розвитку рухів від своїх однолітків. При ходьбі і бігу у них
спостерігається велика м’язова напруга, голова опущена вниз, рухи рук і ніг
неузгоджені, стопи ніг ставляться широко, темп нерівномірний, через
порушення рівноваги вони змушені зупинятися при ходьбі, при цьому
втрачається рівновага.
Як показав Б.Г. Шеремет [6], у дітей з порушенням зору через
недостатність зорового контролю та аналізу за рухом спостерігається зниження
рухової активності, що призводить до складнощів формування основних
параметрів в ходьбі і, перш за все, збереження прямолінійності руху.
Наведені дані свідчать про відставання у фізичному, функціональному
розвитку дітей з порушенням зору в порівнянні з дітьми з нормальним зором.
Однак, наявні дані не зачіпають особливостей розвитку основних рухових
якостей (швидкості, спритності, гнучкості, витривалості, рівноваги) дітей
середнього дошкільного віку з порушенням зору.
Отже, аналіз джерельної бази показує, що у дітей з порушеннями зору
відзначається відставання у фізичному розвитку в зв’язку з обмеженою
руховою активністю. З цього випливає, що порушення зору стримує
формування

зорово-рухових

взаємозв’язків,

негативно

позначається

на

оволодінні рухами, тому необхідна спеціальна робота по корекції рухових
порушень в спеціальних умовах і тісному взаємозв’язку з лікувальновідновлювальної роботою.
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