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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Стаття присвячена фізичній реабілітації дітей з затримкою психічного розвитку. Метою дослідження було 

розробити та довести ефективність програми фізичної реабілітації дітей із затримкою психічного розвитку. 
Методами дослідження є теоретичний аналіз спеціальної науково-методичної літератури з проблеми дослідження, 
педагогічне спостереження, тестування рівня фізичного розвитку, педагогічний експеримент. Визначені та 
обґрунтовані основні прояви затримки психічного розвитку. В статті розглянуто і систематизовано структуру 
заняття фізичної реабілітації, підібрані комплекси вправ, які сприяли покращеню фізичних якостей дітей з затримкою 
психічного розвитку. Висвітлено практичні особливості проведення фізичної реабілітації. Основна увага акцентована на 
розроблені та впровадженні програми фізичної реабілітації дітей з данною категорією. Отримані результати свідчать 
про значну ефективність використання засобів фізичної реабілітації дітей з затримкою психічного розвитку. 

Ключові слова: діти, затримка психічного розвитку, фізична реабілітація, фізичні якості, координаційні 
здібності. 

 
Подолянчук Инна, Осипчук Инна, Рыгун Мария,  Павлюк Тарас. Физическая реабилитация детей с 

задержкой психического развития. Статья посвящена физической реабилитации детей с задержкой психического 
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развития. Целью исследования было разработать и доказать эффективность программы физической реабилитации 
детей с задержкой психического развития. Методами исследования являются теоретический анализ специальной 
научно-методической литературы по проблеме исследования, педагогическое наблюдение, тестирование уровня 
физического развития, педагогический эксперимент. Определены и обоснованы основные проявления задержки 
психического развития. В статье рассмотрены и систематизированы структуру занятия физической реабилитации, 
подобранные комплексы упражнений, которые способствовали улучшений физических качеств для детей с задержкой 
психического развития. Освещены практические особенности проведения физической реабилитации. Основное 
внимание акцентировано на разработанные и внедрении программы физической реабилитации детей с данной 
категорией. Полученные результаты свидетельствовали о значительной эффективности использования средств 
физической реабилитации детей с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: дети, задержка психического развития, физическая реабилитация, физические качества, 
координационные способности. 

 
Podolianchuk I., Osipchuk I., Rygun M., Pavlyuk T. Physical rehabilitation of children with delayed mental 

development. The article is devoted to the physical rehabilitation of children with mental retardation. The aim of the study was to 
develop and prove the effectiveness of the program of physical rehabilitation of children with mental retardation. Research methods 
are a theoretical analysis of special scientific and methodological literature on the problem of research, pedagogical observation, 
testing of the level of physical development, pedagogical experiment. The basic manifestations of mental retardation are determined 
and substantiated. The article deals with the systematization of the structure of the physical rehabilitation class, selected complexes 
of exercises that have contributed to the improvement of physical qualities for children with mental retardation. The practical features 
of conducting physical rehabilitation are highlighted. The research was conducted on the basis of the Rivne Center for early 
pedagogical rehabilitation and social adaptation of children "Pahinets" and included the following main stages. The study involved 
children with a mental retardation of 6-7 years old. In the beginning and at the end of the study, a survey was carried out on the 
children of the main and control groups. During this period, a program of physical rehabilitation was introduced that included 
exercises with exercise therapy, along with mobile games, obstacles that promote the improvement and consolidation of various 
motor skills, the development of volitional and moral qualities. For more accurate information on the effectiveness of our program of 
physical rehabilitation, children with mental retardation were divided into two groups: primary and control. The main focus is on the 
development and implementation of physical rehabilitation programs for children of this category. The obtained results testified to the 
significant efficiency of the use of physical rehabilitation facilities for children with mental retardation. 

Key words: children, mental retardation, physical rehabilitation, physical qualities, coordination abilities. 
 
Постановка проблеми. Останнім часом спостерігається збільшення числа дітей із затримкою психічного розвитку. 

За даними різних науковців це число коливається від 20% до 60% загальної чисельності дітей (Костенкова Ю.А., Тригер Р.Д., 
Шевченко С.Г.) [16]. На процес збільшення чисельності дітей даної категорії впливають соціальні і біологічні  фактори. 

За даними ООН, у світі близько 450 млн людей із порушеннями психічного та фізичного розвитку, що становить 
десяту частину населення планети [16]. 

Серед проблем розвитку дітей з затримкою психічного розвитку відзначається їх відставання в комунікативному 
розвитку. На різних вікових етапах у дітей спостерігається знижена потреба в спілкуванні, домінує прагматична 
спрямованість спілкування з дорослими, відзначається недостатній рівень володіння мовними й немовними засобами 
спілкування з оточенням, що ускладнює процес міжособистісної взаємодії та підштовхує дітей до афективних проявів у 
комунікаціях, порушує їх соціальну адаптацію. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Доведено, що у дітей цієї категорії спостерігаються порушення 
пізнавальної й емоційно-вольової сфери, недостатній рівень розвитку координаційних здібностей, гнучкості, загальної 
витривалості [14].  

У дітей з затримкою психічного розвитку виявлено відставання в розвитку загальної і, особливо, дрібної моторики. 
Головним чином страждає техніка рухів і рухові якості (швидкість, спритність, сила, точність, координація), виявляються 
недоліки психомоторики [16]. 

Дітям із затримкою психічного розвитку фізична реабілітація є не тільки засобом зміцнення здоров’я, підвищення 
рухової підготовленості, а й потужним чинником корекції та компенсації порушених функцій [6]. 

В процесі занять лікувальною фізичною культурою багато дефектів моторики і фізичного розвитку згладжуються і 
корегуються, проте, вони є серйозною перешкодою в оволодінні побутовими, шкільними і трудовими навичками. Необхідно 
на початку навчання забезпечувати роботу по удосконаленню найпростіших рухів, здійснювати контроль за ними, оскільки 
виправляти недоліки важче, ніж давати правильний напрям в розвитку рухів. Дуже важливо щоб всі навички і вміння 
формувалися на основі правильних елементарних рухів [15].  

Створення умов для забезпечення фізичної реабілітації дітей з затримкою психічного розвитку в спеціалізованих 
закладах є одним з актуальних завдань нашого суспільства. 

Мета дослідження: розробити програму фізичної реабілітації дітей з затримкою психічного розвитку та довести її 
ефективність. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз спеціальної науково-методичної літератури з проблеми дослідження; 
педагогічне спостереження; тестування рівня фізичного розвитку; педагогічний експеримент. 

Викладення основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів. Дослідження проводилось на базі 
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Рівненського центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей «Пагінець» та включало в себе такі 
основні етапи.  

На першому (інформаційно-пошуковому) етапі дослідження був проведений аналіз сучасних літературних джерел; 
визначено мету, об’єкт, предмет і завдання дослідження. 

На другому (дослідно-експериментальному) етапі дослідження проводилося вивчення показників фізичного 
розвитку та розроблення програми фізичної реабілітації 

На третьому (узагальнюючому) етапі дослідження проводилася обробка і перевірка даних отриманих в ході 
дослідження. 

У дослідженні брали участь діти із затримкою психічного розвитку віком   6-7 років. 
На початку і наприкінці дослідження було проведене обстеження дітей основної і контрольної груп. Протягом 

даного періоду була впроваджена програма фізичної реабілітації, яка включала заняття з ЛФК, рухливі ігри, смуги перешкод 
які сприяють удосконаленню й закріпленню різноманітних рухових навичок, розвитку вольових і моральних якостей. 

Для отримання ефективності розробленої нами програми фізичної реабілітації діти із затримкою психічного 
розвитку були поділені на дві групи (основну і контрольну).  

Аналіз отриманих даних з нормативними значеннями для даного віку виявив, що діти основної і контрольної груп 
відстають від своїх нормально розвинених однолітків по всіх показниках, це висвітлено у таблиці 1 і таблиці 2. 

Таблиця 1 
Динаміка розвитку показників фізичних якостей за досліджуваний період ( х ± m) 

 № 
п/п 

Вправи Норма Основна група (n=30) Контрольна група (n=30) 
На початку 

дослідження 
Наприкінці 

дослідження 
На початку 

дослідження 
Наприкінці 

дослідження 
х ± m х ± m х ± m х ± m 

1 Біг 30 м, с 6,5 с 9,74±4,35 8,74±3,90 9,52±4,25 9,46±4,23 

2 
Човниковий біг, с 11,0 с 33,4±14,93 30,82±13,78 34,28±15,33 33,5±14,98 

3 
Вис на перекладині, с 13,0 с 8,6±3,84 9,1±4,06 8,6±3,84 8,66±3,87 

4 
Стрибок в довжину з   

місця, см 
90-100 см 75,86±33,92 80,04±35,95 76,46±34,19 76,42±34,17 

5 
Метання правою 

рукою, м 
5,5-9,5 м 2,16±0,96 2,82±1,26 2,06±0,92 2,14±0,95 

6 
Метання лівою рукою, 

м 
5,5-9,5 м 1,88±0,84 2,24±1,00 1,33±0,50 1,58±0,70 

Рівень фізичних якостей вимірювався і оцінювався по результатах виконання наступних тестових вправ: біг 30 м 
(швидкісні якості), човниковий біг (спритність), вис на перекладині (силові якості), стрибок в довжину з місця, метання малого 
м’яча на дальність правою і лівою рукою (швидкісно-силові якості). 

На початку дослідження у основній і контрольній групі при обстеженні фізичних якостей дітей з ЗПР ми спостерігали 
практично однакові показники фізичного розвитку (рис. 1). 
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Основна група Контрольна група

 
Рис. 1. Середній приріст показників основної і контрольної групи на початку і наприкінці дослідження 
Отже, ми бачимо що наприкінці дослідження показники дещо змінилися у обох групах (рис. 1). При виконані бігу 30 

м у основній групі середній показник становить  8,74±3,90 с, при тому що на початку цей показник був дещо вищий 9,74±4,35 
с. У контрольній групі різниця незначна 9,46±4,23 с, при тому що на початку показник був  9,52±4,25 с.  
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Рис. 2. Середній приріст показників в основній і контрольній групах на початку і наприкінці дослідження 
Спостерігаючи результати човникового бігу 3x10 с, (рис. 2) у основній групі показник був 33,4±14,93 с, а у ході 

дослідження зменшився на 30,82±13,78 с. Дещо менші зміни довелось спостерігати у контрольній групі, швидкість бігу на 
початку була 34,28±15,33 с, а наприкінці 33,5±14,98 с. 

 
Рис. 3. Середній приріст показників у обох групах на початку і наприкінці дослідження 
При оцінювані тесту «Вис на перекладині, с» (рис. 3) середній показник в основній групі був 8,6±3,84 с, а після 

дослідження становив 9,1±4,06 с. У контрольній групі складав 8,6±3,84 с,  при кінцевому результаті 8,66±3,87 с. Досить 
помітно що силові якості значно покращилися у основній групі, коли у контрольній сильних змін не відбувалося. 

65
70
75
80
85
90

Стрибок в довжину з місця м, 
основна група

Стрибок в довжину з місця м, 
контрольна група

75,86 76,4680,04 76,42

На початку дослідження Наприкінці дослідження
 

Рис. 4. Середній приріст показників «Стрибок в довжину з місця» у обох групах на початку і наприкінці дослідження 
Достовірні зміни відбувалися у основній групі при виконанні стрибків в довжину з місця (рис. 4), становили 

80,04±35,95 см, коли на початку вони були 75,86±33,92 см. У контрольній групі суттєвих змін не відбулося були 76,46±34,19 
см, стали 76,42±34,17 см.  

 
Рис. 5. Середнє значення показників у основній і контрольній групах на початку і наприкінці дослідження 
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При виконанні метання правою рукою (рис. 5), ми спостерігали покращення результатів у обох групах. У основній 
групі показники на початку становили  2,16±0,96 м, а наприкінці ми отримали вже кращий результат 2,82±1,26 м. Контрольна 
група показала такі результати, на початку 2,06±0,92 м і в кінці 2,14±0,95 м.  

 
Рис. 6. Середнє значення показників у основній і контрольній групах на початку і наприкінці дослідження 
При метанні лівою рукою (рис. 6) ми отримали трішки гірші показники, але у ході дослідження відбулося незначне 

покращення. Показники основної групи були на початку 1,88±0,84 м, і в кінці 2,24±1,00 м, показники контрольної групи були 
дещо нижчими на початку 1,33±0,50 м, і наприкінці 1,58±0,70 м. 

Порівняння середніх показників обох досдіджуваних груп показало, що діти основної групи мали кращий рівень 
фізичної підготовки ніж діти контрольної групи. 

Координаційні здібності оцінювалися нами за результатами виконання тестових вправ: «Проба Ромберга», «Метод 
Бондаревського», «Відбивання мяча на місці» (табл. 2).  

                                                                                    Таблиця 2 
Динаміка розвитку показників координаційних здібностей дітей при затримці психічного розвитку до і після 

дослідження х ± m 

№ 
п/п 

 
 

Вправи 

 
 
 

Норма 

Основна група (n=30) Контрольна група (n=30) 
На початку 

дослідження 
В кінці 

дослідження 
На початку 

дослідження 
В кінці 

дослідження 

х ± m х ± m х ± m х ± m 

1 Проба Ромберга, с 15 с 13,04±5,83 14,05±5,22 13,14±5,87 13,18±5,89 
2 
 

Метод 
Бондаревського 

права нога, с 

15 с 4,9±2,19 5,76±2,57 4,32±1,93 4,44±1,98 

3 

 

Метод 
Бондаревського ліва 

нога, с 

12 с 3,5±1,56 4,33±1,94 3,18±1,42 3,22±1,44 

5 
 

Відбивання мяча на 
місці, бали 

3-4 рази 2±0,89 3±1,34 2,2±0,98 2,6±1,16 

 

 
Рис. 7. Середній приріст показників координаційних здібностей на початку і наприкінці дослідження 
Результати динаміки здатності дітей із затримкою психічного розвитку до збереження статичної рівноваги 

представлені на (рис. 7). Аналіз показав, що в основній групі до дослідження показники рівня розвитку координаційних 
здібностей (Проба Ромберга) склали 13,04±5,83 с, а після дослідження середнє значення досягло 14,05±5,22 с. Так як у 
контрольній групі показники являються дещо нижчими, на початку були 13,14±5,87 с, у ході дослідження стали 13,18±5,89 с. 
Аналіз змін, отриманих даних за результатами цього тесту, вказує на те, що кращі значення координаційного тесту 
простежуються у основній групі та трішки нижчі у контрольній. 
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Рис. 8. Середній приріст показників статичної рівноваги за методом Бондаревського на правій нозі на початку і 

наприкінці дослідження 
При утриманні статичної рівноваги на правій нозі за методом Бондаревського Є. Я. (рис. 8) на початку дослідження 

показники основної групи становили 4,9±2,19 с, а наприкінці дещо покращилися і становили 5,76±2,57 с, у контрольній групі 
на початку дослідження показники практично не відрізнялись від основної і становили 4,32±1,93 с, наприкінці суттєвих змін 
не відбулося і показник сягав 4,44±1,98 с.  

 
Рис. 9. Середній приріст показників статичної рівноваги за методом Бондаревського на лівій нозі на початку і 

наприкінці дослідження 
У ході дослідження утримання статичної рівноваги на лівій нозі за методом Бондаревського Є. Я. у обох групах на 

початку дослідження отримали такі показники (рис. 9), у основній – 3,5±1,56 с у контрольній – 3,18±1,42 с. Наприкінці 
дослідження у обох групах відбулися зміни але у основній групі відзначався дещо кращий результат він становив 4,33±1,94 
с, у контрольній групі показник становив 3,22±1,44 с. 

 
Рис. 11. Середнє значення показників у обох групах на початку і наприкінці дослідження 
Аналогічна ситуація склалася із тестом «Відбивання м’яча на місці» на початку дослідження (рис. 11) показники 

були практично рівні у обох групах і становили у основній групі 2±0,89 бали, у контрольній групі 2,2±0,98 бали. Наприкінці 
дослідження (рис. 11) у основній групі відбулося покращення на 3±1,34 бали, а у контрольній показник змінився не суттєво 
2,6±1,16 бали.  

На нашу думку дані результати дають підставу вважати, що активізація фізичних і координаційних якостей дає 
можливість підвищити рівень сформованості рухових функцій дітей даної категорії.  

Висновки. Результати впровадження експериментальної програми фізичної реабілітації свідчать про значне 
покращення показників фізичного розвитку. Діти основної групи після завершення педагогічного експерименту мали суттєву 
перевагу в показниках. Розроблена програма фізичної реабілітації дітей із затримкою психічного розвитку показала свою 
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ефективність і може бути рекомендована для використання у подальшій практичній роботі дошкільних закладів для дітей 
даної категорії. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вдосконаленні розробленої програми фізичної реабілітації, 
спрямованої на покращення фізичного стану дітей з затримкою психічного розвитку.  
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕННІСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ 13 ТА 14 РОКІВ ПО ТИПУ СТАТУРИ  
НА ДРУГОМУ ЕТАПІ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
В статті представлено результати дослідження та порівняльний аналіз функціонального стану, рівня фізичної 

підготовленості велосипедистів 13 та 14 років за обраним видом спорту − ВМХ-Racing протягом двох років. Метою 
роботи явилося визначення змін функціональних показників та фізичних якостей велосипедистів 13 та 14 років 
спеціалізації ВМХ-Racing протягом двох років. Встановлено рівень швидкісних та швидкісно-силових якостей, 
витривалості і функціонального стану підлітків 13-14 років за морфотипом спеціалізації ВМХ-Racing. 

Ключові слова: велосипедисти 13-14 років, ВМХ, другий етап багаторічного тренування  
 
Прудникова М.С. Физическая подготовленность велосипедистов 13 и 14 лет по типу телосложения на 

втором этапе спортивной специализации. В статье представлены результаты исследования и сравнительный 
анализ функционального состояния, уровня физической подготовленности велосипедистов 13 и 14 лет на протяжении 
двух лет, которые специализируются в гонках ВМХ-Racing. Установлен уровень скоростных, скоростно-силовых 
качеств, выносливости и функционального состояния подростков 13-14 лет по морфотипу гонщиков ВМХ-Racing. 

Ключевые слова: велосипедисты 13-14 лет, ВМХ, второй этап многолетнего совершенствования. 
 
Prudnikova M.S. Physical preparedness of bicyclists 13 and 14 on the type of build on the second stage of sport 

specialization. To development of physical culture and sport in Ukraine for years independence an increase attention basic direction 
of that are certain at Having a special purpose Complex to Program "Physical education Health of nation" is spared. As one of basic 
tasks in her is certain increase of authority of Ukraine in the world through high sport results on the most competitions of 
contemporaneity (Olympic games, World and Europe Cups). 

On this time, in connection with the permanent increase of sport results and competition that became sharp on the 
competitions of different level in Bicycle Motocross (ВМХ), the problem of adaptation of organism of bicyclists to the specific loading 
on the second stage of sport specialization of training becomes more actual. On this time, in connection with the permanent increase 
of sport results and competition that became sharp on the competitions of different level in Bicycle Motocross (ВМХ), the problem of 
adaptation of organism of bicyclists to the specific loading on the second stage of sport specialization of training becomes more 
actual. 

Together with it, questions that touch research of the special physical preparedness of young sportsmen on the second 
stage of sport specialization, especially in the extreme types of the cycle racing are practically absent, that is why the issue of the 
day of sport preparation is. In works of D.A. Polishchuk, V.M. Platonov it is shown that at planning of specific physical activities case-
insensitive morphology and function features it not maybe prognosis a sport result in select to the type of sport. The stormiest 
processes of sexual development of teenager flow in a period ripening, where in the sexual ripening transformations as a result of 
that pass in an organism, a teenager becomes the grown man. 

The special value is acquired by influence of the specific loading on development all the function and systems of young 
organism, especially in the extreme types of bicycle sport. In the same time, it is impossible without the scientific going near 
organization of purposeful training process, and, also case-insensitive individual anatomy and physiology features of young 
organism, to attain high sport results. This position has the special value in the training process of young sportsmen, as a training 
loading, especially in the cyclic types of sport, bicycle sport behaves to that, very considerable. 


