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У статті розглядаються особливості фізичного виховання дітей дошкільного 

віку з вадами та напрямки роботи у дитячому навчальному закладі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З  ВАДАМИ 

 

Дошкільний вік – це період найбільш інтенсивного фізичного розвитку 

організму людини. В цей період закладаються основи фундаменту здоров’я людини. 

В сучасних програмах виховання і навчання дітей дошкільного віку на одному з 

перших місць стоїть завдання охорони та зміцнення здоров'я дітей. У відповідності 

до віку дітей розроблені програми з фізичного виховання дітей в різ них вікових 

групах. Але в останній час значно збільшилася кількість дітей, які мають відхилення 

у психічному і фізичному розвитку. Особливе місце в дитячій патології займає 

порушення зору, яке може призвести до сліпоти. Тому фізичне виховання таких 

дітей повинно здійснюватися під постійним лікарським контролем. Виражене 

зниження зору, яке є у дитини від народження або виникає в ранньому віці, 

призводить до виникнення вторинних відхилень, які можуть проявлятися в 

порушенні орієнтування у просторі, у гальмуванні формування предметній і 

просторових уявлень. Багато дітей з порушенням зору соматично слабкі, у них 

частіше, ніж у дітей з нормальним зором, проявляються зміни зі сторони інших 

органів і систем організму. Враховуючи дану специфічність, особливість 

анатомо-фізіологічної будови дітей дошкільного віку, будови органів зору, у 1996 

році в Києві були розроблені основні положення і програми для спеціалізованих 

дошкільних закладів, в яких виховуються і навчаються діти з порушенням зору. Діти 

з порушенням зору потребують постійного систематичного контролю зі сторони 

лікарів-спеціалістів та лікування. 

Утримання таких дітей, їх навчання і фізичне виховання можна і необхідно 

проводити в спеціалізованих дошкільних закладах під керівництвом 

тифлопедагогів, психологів, окулістів. Навчально-виховна і корекційна робота 

вихователя повинна проводитися під керівництвом тифлопедагога та за 

рекомендаціями лікаря-офгальмолога у відповідності з особливостями загального 

розвитку і зорового сприйняття дітей. Провідну роль при вирішенні спеціальних 

завдань виконує вихователь-дефектолог, який проводить всю учбово-корекційну 

роботу, проводить індивідуальні і групові заняття, узагальнює досвід роботи, 

працює в тісному контакті з лікарем-офтальмологом і вихователем групи. В 

спеціалізованому дошкільному закладі здійснюються три основні напрями роботи: 

1). Організаційно-педагогічна – визначення рівня розвитку кожної дитини 

(діагностика), комплектування груп та підгруп дітей, урахування психофізичних 

особливостей під час вибору ігрового, наукового та наочного матеріалів, 

обладнання приміщення;  

2). Лікупально-відновлювана – метою якої є розвиток та охорона залишкового 

зору, бездоганне виконання охоронного режиму вчителем дефектологом, вихо-

вателями, музичними керівниками та керівниками з фізичної культури;  



3). Корекційно-виховна – лікарем офтальмологом визначається перспектива 

розвитку зору кожної дитини, встановлюється режим зорового навантаження, 

призначається корекція склом та іншими видами апаратного лікування. 


