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Анотація. Єрмолова І.І. Шеремет О.О. Аналіз ефективності фізичного виховання та 

реабілітації школярів з порушеннями зору. У статті розглянуті дослідження у галузі 

лікування та реабілітації очних хвороб. Вивчені сучасні засоби фізичної терапії школярів з 

порушенням зору. Проведений аналіз перспективи, щодо розробки ефективної методики 

реабілітації  слабозорих школярів, у вигляді різних прийомів і дій з арсеналу спортивних і 

рухливих ігор. 
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Постановка проблеми та її актуальність. XXI століття характеризується 

катастрофічним і прогресивним погіршенням стану здоров'я людини, що росте. При цьому 

особливо тривожну категорію складають школярі, 30-40% чисельності яких, відносяться 

за станом здоров'я до спеціальної медичної групи (СМГ). За даними досліджень 

В.Г.Майданника (2002), лише 1,1 % дітей є практично здоровими, а в середньому на одну 

дитину припадає 2,5 захворювання [1]. Л.К. Пархоменко (2006) у своїй роботі дає аналіз 

поширеності всіх захворювань підлітків України за 1999–2004 роки: вона збільшилася на 

10 тисяч дітей, а темп приросту становить 10,4 % [2]. Академік Ю.Г. Антипкін (2009) 

відмітив, що, як правило, в одного підлітка реєструється одразу декілька захворювань. За 

даними Державної медичної статистики, серед підлітків шкільного віку зростає 

поширеність усіх захворювань, але перші місця посідають хвороби системи дихання, 

травлення, кістково-м’язової та сечостатевої системи та порушення зору [3].  

Протягом 5 років навчання у школі в 1,5 раза зростає частота порушень зору, у 3–4 

рази - патології органів травлення, у 2–3 рази - порушень опорно-рухового апарату, в 1,5 

раза - нервовопсихічних розладів [5]. Слід зазначити, що ситуація і надалі залишається 

загрозливою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз науково – методичної 

літератури, досліджень різних підходів, що сприяють профілактиці та реабілітації очних 

хвороб і порушень функцій зорового аналізатора в практиці офтальмологічної діяльності, 

нетрадиційної і народної медицини, спортивної діяльності та узагальнення матеріалу 

бібліографічних джерел. Згідно цього було виявлено, що - одним з найсерйозніших недуг - 

є порушення різних функцій зорового аналізатора, через який здійснюється прийом до 

90% інформації з навколишнього світу. Порушення цієї системи значно обмежує людину 

в просторовому орієнтуванні і серйозно ускладнює цілеспрямовані координаційні дії. 

Школяр з ослабленим зором при тривалій роботі на сучасних мультимедійних засобах 

відчуває дискомфорт; посилюється загальне зниження розумової і фізичної 

працездатності; погіршується самопочуття, активність і настрій [7,8].  

За результатами досліджень Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН 

України, значно погіршився стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Так, 70 % 

дітей, які готуються до школи, вже мають порушення стану здоров’я, а 30 % - хронічні 

захворювання; понад половину дітей цього віку мають таку розумову та фізичну 

працездатність, що не відповідає їхньому фізичному та психічному навантаженню в 

школі. Особливо це стосується тих, хто навчається у гімназіях, ліцеях, коледжах - стан 

їхнього здоров’я у 1,5 раза нижчий, ніж у дітей загальноосвітніх шкіл. Діти, які 

навчаються за ускладненими програмами, перебувають у стресових умовах [4], у стані 

постійного напруження, навіть перенапруження, що само по собі є преморбідним станом. 

В учнів гімназій в два рази частіше спостерігається підвищений артеріальний тиск. 

Щорічно, число школярів, які поповнюють спеціальні медичні групи, нестримно зростає. 

Так, за період з 2014 по 2018 рр. чисельність молодих людей з різними захворюваннями 

органу зору збільшилася з 8,9% до 11,2% і ця цифра, за прогнозами вчених, буде рости, 

тому що частка інтеллектуальних навантажень, сполучених з інтенсивною діяльністю 

зорової системи, з кожним роком зростає все більше і більше [9]. 

Важливим є і той факт, що порушення функціонування зорово-сенсорної системи у 

юнаків, не дозволяє їм проходити обов'язкову військову підготовку в лавах Збройних Сил 

України. 

 Освітній простір сучасної школи, характеризується широким спектром дисциплін, 

інтенсивної та напруженої інтелектуальної діяльністі, а також, з використанням 



мультимедійних засобів, які істотно впливають на функціонування органа зору  школярів, 

приводячи в деяких випадках до ослаблення зору, виникнення різних патологічних 

порушень, для нівелювання яких, повсюдно використовуються окуляри і лінзи. У свою 

чергу оптичні засоби корекції не усувають захворювання, а при неправильному 

використанні ведуть до їх прогресування. 

Згідно розглянутих літературних джерел рухові дії, характерні для спортивних і 

рухливих ігор, а також фізичні вправи, пов'язані з окоруховими навантаженнями, 

позитивно впливають на функціонування органу зору школярів, і сприяють профілактиці 

очних хвороб, а також гальмуванню розвитку патологічних порушень у школярів, що 

мають ослаблений зір [7]. 

Аналіз спеціальної науково – методичної літератури свідчить про те, що на стан 

здоров’я дітей впливає так званий шкільний фактор, про що свідчить суттєве збільшення 

різних захворювань під час тривалого навчання у школі. Так, у 70 % дітей молодшого 

шкільного віку індивідуальна, розумова та фізична працездатність не відповідає їх 

шкільному навантаженню. Надалі впродовж п’яти років навчання в школі у дітей у 3-4 

рази зростає патологія органів травлення, у два рази - органів зору та нервової системи [6]. 

При цьому в науковій літературі останніх років є величезна кількість даних про те, 

що до числа здорових можна віднести лише 5-6% випускників середніх шкіл. 

Незважаючи на численність досліджень ефективних засобів профілактики  та 

реабілітації при очних хворобах: динамічних вправ та вправ на розслаблення, їх впливу на 

стан зорово-сенсорної системи, мною не виявлено серйозних і доказових робіт, що 

проливають світло на можливості засобів фізичної терапії  школярів при очних 

захворюваннях та  корекції зорових функцій. В розглянутих дослідженнях не вивчався 

вплив офтальмологічних вправ на зміну показників нервово-емоційної напруги, фізичного 

розвитку, функціональної тренованості, фізичної підготовленості та рівня здоров'я. 

Мета дослідження: вивчити та дослідити сучасні засоби фізичної терапії школярів з 

порушенням зору. 

Завдання дослідження: узагальнення даних літературних джерел, що стосується 

питання фізичної терапії школярів з порушенням зору. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Наявність серйозних протиріч у 

підходах, а також наявність широкого спектра питань, ще не вивчених сучасною наукою 

свідчить про актуальність порушеної мною проблеми, її гостроти і значущості особливо в 

практиці освітньої діяльності школярів.Це все свідчіть про актуальність дослідження 

впливу фізичної терапії у вигляді різних прийомів і дій з арсеналу спортивних і рухливих 

ігор, фізичних вправ, яка поєднана з високою активністю окорухового апарату, на 

поліпшення функціонального стану організму школярів з ослабленим зором.   

Доцільно теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити на практиці 

методику реабілітації  школярів з порушенням зору  засобами спортивних і рухливих ігор. 

Рухові дії з арсеналу спортивних і рухливих ігор, а також фізичні вправи, в яких 

першорядне значення має зоровий аналізатор, в сукупності з оптимальними фізичними 

навантаженнями, сприятимуть не тільки профілактиці очних хвороб, а й коригуванню 

деяких порушень зорових функцій.  При цьому найбільша позитивна динаміка очікується 

від прийомів і дій, що мають місце в таких видах спорту, для яких характерні елементи 

стеження за переміщенням об'єкту і прицілювання (настільний теніс, дартс, кеглі та ін.) 

Також важливі ігрові види спорту,як вид реабілітації, що дозволяють використовувати 

предмети ігор (кульки для настільного тенісу , волани для бадмінтону та ін.) з різними 

колірними характеристиками. Подібні вправи дозволять розширити межі периферичних 

полів зору і збільшити поріг світлової чутливості за рахунок зниження напруги 

окорухових м'язів.  

Заняття з фізичного виховання зі школярами, які мають порушення функцій органу 

зору  повинні проводитися без засобів оптичної корекції зору. При цьому, на перших 

заняттях необхідно навчати школярів, що входять до складу спеціальної медичної групи з 



даною нозологічною ознакою, методам самоконтролю за своїм станом. Основною умовою 

кожного навчально-тренувального заняття є комплексна методика реабілітаційних 

заходів.  

Включення спеціально підібраних ігрових фізичних вправ в реабілітаційний процес 

в сукупності з фізичним вихованням спеціальних медичних груп сприяє не тільки 

значному поліпшенню функціонуванню органу зору школярів, з ослабленими функціями, 

але й підвищенню функціонального стану організму школярів у цілому; створенню умов 

для оптимізації фізичної і розумової працездатності; зниженню нервово-психічної 

напруги. 

Технологія поліпшення функціонування органу зору  школярів дозволить 

стабілізувати показники гостроти зору і рефракції, розширити межі поля зору і відновити 

поріг світлової чутливості очей, що дозволить поліпшити їх працездатність. Крім того 

дана технологія може позитивно вплинути на фізичний розвиток, функціональну 

тренованість, фізичну підготовленість, загальний рівень соматичного здоров'я та нервово-

емоційний стан школярів. 

Базуючись на: методах фізичної терапії; загальних теоріях і методиці фізичної 

культури; методологічних аспектах, результатах експериментальних досліджень, які 

розкривають досвід наукового обґрунтування підходів, які сприятимуть поліпшенню 

функціональної дієздатності зорового аналізатора; теоретичні та прикладні основи 

фізіології зорового аналізатора у спортсменів в різних видах спорту; роботи з дослідження 

впливу спортивних і рухливих ігор на організм школярів доцільно: 

- розробити  методику реабілітації  слабозорих школярів, віднесених за станом 

здоров'я до спеціальної медичної групи, основний зміст якої складають ігрові елементи, 

прийоми та дії настільного тенісу, бадмінтону та дартсу; 

- довести найбільш ефективні види спортивних і рухливих ігор, а також фізичні 

вправи, з’єднані з високою окорухомою активністю, які сприяють поліпшенню 

фунціонуванню органу зору, поліпшеню фізичної і розумової працездатності, зняття 

нервово-емоцінальної напруги і зміцненню здоров'я школярів; 

- запропонувати і експериментально перевірити зміст і спрямованість навчально-

тренувальних занять з поліпшення функціонального стану організму, рівня фізичної і 

розумової працездатності, профілактики порушень у школярів з ослабленим зором. 

- ввести в педагогічну практику найбільш ефективні способи поліпшення 

функціонального стану органу зору слабозорих школярів. 

Отримані експериментальні дані можуть розширити спектр наукових знань: 

- в лікуванні та профілактиці зорових порушень людини засобами фізичної терапії, 

що виявляється в рухових і спортивних іграх, а також у вправах, поєднаних з високою 

руховою активністю органу зору; 

- в конструюванні навчально-тренувальних занять з фізичного виховання зі 

школярами, що мають ослаблений зір і нездатних витримувати фізичні навантаження, 

враховуючи методичні особливості фізичної реабілітації, які забезпечують високу 

функціональну тренованість;  

Розроблена методика, як засіб реабілітації, застосування спортивних і рухливих ігор, 

буде спрямована на поліпшення функціонування органу зору школярів.  
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