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Наш час вимагає відродження духовності українського народу, яке 

неможливе без здоров'я підростаючого покоління та нового підходу до 

фізичного розвитку дітей та молоді, оскільки він є складовою частиною 

фізичної культури, а відтак – загальної культури нації. Основним джерелом 

збереження здоров'я є сама людина, оскільки стан здоров'я на 60 % 

формується способом життя і лише 40 % визначається умовами 

життєдіяльності, факторами  спадковості  та  втручанням  медицини 

(Л.В. Шапкова, 2003; В.В. Іваночко, 2004; Є.А. Яних, В.А. Захаркіна, 2006). 

 В Україні, за даними Міністерства здоров'я, на початок 2007 року, 

налічувалось близько 2 мільйонів 375 тисяч 934  людей з особливими 

потребами, з них дітей до 18 років – 134013, що складає понад 5,6% від 

загальної кількості. Порівняно з 2006 роком кількість  дітей і молоді (до 18 

років) з особливими потребами, в Україні збільшилась на 7709 осіб. Різко 

зросла захворюваність, у тому числі на гіпертонію – у три рази, стенокардію 

– 2,4 рази, інфаркт міокарда – на 30%. Майже 90% дітей, учнів і студентів 

мають відхилення у здорової, понад 50% - незадовільну фізичну підготовку. 

Ці відомості не вселяють оптимізм і свідчать про те, що в державі 

спостерігається тенденція до зростання чисельності  людей з особливими 

потребами (К.С. Сошнєва, В.П. Мурза, В.І. Ільницький, Є.А. Ясінський, 

2005). 

За останні 35 років проведено багато досліджень, які свідчать про те, що 

розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема ішемічної хвороби серця, 



сприяє малорухливий спосіб життя – гіподинамія, а також 

гіперхолестеринемія, значні емоційні навантаження, куріння, надмірна маса 

тіла. Все це призводить до зниження активної життєдіяльності людини, 

скорочення тривалості її життя та викликає занепокоєння і турботу за 

майбутнє нації (Г.А. Апанасенко 1999; В.І. Ільницький, Є.А. Ясінський 2004; 

В.П. Мурза 2005; К.С. Сошнєва 2005; Ю.В. Стецура, 2006). 

Здоров'я дітей та молоді залежить від багатьох факторів. Більше 

половина з них пов’язана зі способом життя – режимом дня та відпочинку, 

раціональним харчуванням, необхідність відповідних умов для нормального 

фізичного та психічного розвитку, погіршенням екології, зростання кількості 

захворювань, зловживанням наркотичних засобів, зниженням рухової 

активності, а також негативний вплив мають генетичні і аліментарні 

чинники. У процесі індивідуального розвитку організм дитини весь час 

змінюється і в різні періоди життя властиві відповідні анатомо-фізіологічні 

особливості, сукупність яких накладає відбиток на реактивні властивості та 

опірність організму. Завдяки цьому діти різних вікових груп мають 

специфічні особливості, які характеризують певний етап їхнього розвитку. 

Період внутрішньоутробного розвитку ембріона залежить від характеру 

харчування, способу життя та стану здоров'я матері, так як гострі чи хронічні 

інфекції , інтоксикації, професійні шкідливості впливають на стан здоров'я 

плода. 

Тривалість періоду новонародженості (28 днів життя) залежить від 

зрілості новонародженого. В цей період у дитини виявляють вроджені вади 

розвитку окремих систем та органів, наслідки пологової травми, 

внутрішньоутробної асфіксії, крововиливи в мозок, парези та паралічі, 

гемолітичну хворобу новонароджених, токсоплазмоз, вірусні захворювання. 

Для дітей періоду грудного віку (1-12 місяців) характерні швидкі темпи 

росту, збільшення маси тіла, інтенсивний обмін речовин, а також 

спостерігаються захворювання шлунково-кишкового тракту, рахіт, 



спазмофілія, діатези, хронічні розлади травлення, хвороби органів дихання, 

ураження центральної нервової системи. 

Переддошкільний вік (1-3 роки) характеризується удосконаленням 

травної системи, рухових навичок, мови та психіки. Дитина рухлива, 

допитлива, активно знайомиться з навколишнім середовищем. Основною 

формою розвитку є гра. В дошкільному віці (4-7 років) організм дитини 

удосконалюється, розвивається, міцніють м'язи триває розвиток скелета, 

дитина переходить на режим харчування дорослого. Процес росту у цьому 

періоді сповільнюється у порівнянні з попереднім періодом. 

 У дітей молодшого шкільного віку (7-12 років) більшість систем та 

органів продовжують удосконалюватись та досягають повного 

функціонального розвитку, удосконалюється  імунна система, зростає маса 

м’язів, розвивається швидкість, сила, спритність, витривалість. Закінчується 

розвиток скелета. 

Період старшого шкільного віку (12-18 років) – у цьому періоді 

з’являються вторинні статеві ознаки, пропорції і форми тіла набувають ознак 

дорослої людини, відбувається інтенсивний психологічний розвиток, 

формується характер та індивідуальність дитини. У патології дітей в періоди 

статевого дозрівання здебільшого зустрічаються психоневрози, 

функціональні розлади серцевої діяльності та вегетативної нервової системи, 

дисцункції ендокринних та статевих залоз, хронічні хвороби травного 

каналу. 

 Створенням сприятливих умов розвитку з одночасним зміцненням 

організму заняттями спортом, загартовуванням можна повністю попередити 

виникнення патологічних станів та забезпечити гармонійний розвиток 

підлітків. Вікові особливості дитячого організму зумовлюють і вікову 

реакцію організму на захворювання. Так, один і той же збудник викликає 

неоднакові форми хвороби, різний перебіг і, нерідко, різний наслідок у дітей 

різних вікових періодів і при різних умовах навколишнього середовища 

(Р.О.Сабадишин, В.І.Баб'як, О.В. Баб'як, В.М. Кірічек, Р.А. Бондар, та ін.). 



Фізичний розвиток людини – це процес, який піддається соціальному 

керуванню. Фізичний розвиток може бути всебічним і гармонійним, 

середнім, слабо вираженим, недостатнім і поганим. Оскільки фізичний 

розвиток – це процес, яким можна керувати, то його можна спрямовувати в 

певному напрямку (покращення рухових якостей, вдосконалення форми тіла, 

підвищення функціонального рівня окремих систем і органів тощо). 

Як вважають деякі фахівці, фізичний розвиток протягом життя значно 

змінюється: до 30-35 років він розвивається, до 40-45 років – знижується. 

Однак при правильному способі життя, відповідному тренуванні ці періоди 

можна значно розширити. До критеріїв фізичного розвитку відноситься і 

будова тіла. Вона визначається розмірами, формою, пропорціями та 

особливостями розміщення окремих частин тіла. Особливості фізичного 

розвитку і будови тіла значною мірою визначають його конституцію. Під 

конституцією людини розуміють ті особливості її складу, які тісно пов'язані з 

біохімічними процесами життєдіяльності організму. Саме ці процеси 

метаболізму впливають на будову тіла, обумовлюючи різну ступінь розвитку 

жирових відкладень, скелета, м'язів, а через них – форму грудної клітки, 

черевної порожнини, спини, ніг, рук, голови. Сьогодні у світі існує понад 100 

різних визначень конституції людини. Однак, найбільш широке 

розповсюдження отримали визначення антропологи В.В. Бунака та академіка 

М.В. Чорноруцького. За даними В.В. Бунака, люди за своєю конституцією 

поділяються на три типи: грудний, черевний і м’язів. В основу своєї 

класифікації він поклав ступінь жировідкладення, м’язів розвиток, форму 

грудної клітки і спини ( В.І. Ільницький, Є.А. Ясінський 2004). 

     За допомогою спеціально організованих заходів з використанням 

методів фізичної реабілітації, режиму навчання та відпочинку, раціонального 

харчування та інших чинників, можна в широкому діапазоні змінювати 

показники здоров'я людини, спрямовано вдосконалювати регуляторні 

функції нервової системи, збільшувати функціональні можливості всіх 



систем та органів, підвищувати адаптаційні можливості організму до 

несприятливих умов навколишнього середовища. 

Навчальний процес  в учбових закладах – це важка і напружена розумова 

праця, що відбувається в умовах дефіциту часу на фоні зниження рухової 

активності.  

 Протягом багатьох років державна підтримка молоді з вадами розвитку 

зводилась до певного матеріального забезпечення (пенсійні виплати), 

надання медичних послуг (діагностика, лікування) та початкової освіти 

(навчання у спеціалізованих навчальних закладах). Поряд з цим більшість  

неповносправніх, маючи обмеження в пересуванні, були ізольовані від 

навколишнього світу. 

Нажаль, сьогодні ситуація не змінилась. У сучасних умовах економічної 

нестабільності, кризового стану гуманітарної сфери  люди з особливими 

потребами виявились однією з найбільш незахищених верств населення.  

Міжнародна і сучасна практика свідчить, що на зміну ізольованому 

вихованню дітей і молоді має прийти інтегроване навчання і виховання. У 

сучасній літературі поки що немає однозначного загальноприйнятого підходу 

до терміну «інтегроване середовище», проте з перекладу від лат. - це 

об'єднання  в ціле різних груп, уніфікація різних норм і цінностей. 

 Тому головне завдання – це подолання відчуття ізольованості 

суспільством, обмеженні можливості спілкування, дозвілля, навчання, 

пошуку цінностей у житті.  

Реабілітаційні заходи стосовно дітей і молоді-неповносправніх мають 

розширюватись завдяки розвитку соціально-психологічної та фізичної 

реабілітації. 

 Аналіз сучасної літератури показав, що на даний час відсутня достатня 

теоретична  база та дієвий досвід розв’язання цієї проблеми. Існують лише 

окремі дослідження,  які включають аналіз загальних підходів до реабілітації 

дітей та молоді з особливими потребами (Л.Грачов, І.Іванова, О.Лебединська, 

Н.Морова, Л.Тюптя, Т.Єгорова); вивчення специфіки процесу навчання 



студентів з особливими потребами (В.Засенко, К.Кольченко, П.Таланчук, 

А.Шевцова та ін).  

У сучасній літературі наведені приклади проблем фізичного розвитку 

практично здорових дітей, а люди з особливими потребами не були 

предметом вивчення і, також відсутні рекомендації стосовно цієї проблеми. 

Існують лише окремі дослідження, які включають аналіз загальних підходів 

до корекції фізичного розвитку дітей та молоді з особливими потребами 

(Л.Грачов, І.Іванова, О.Лебединська, Н.Морова, Л.Тюптя, Т.Єгорова). 

Більшість з наявних досліджень мають один суттєвий недолік – їх 

об’єктом є здебільшого діти з особливими потребами, які перебувають в 

установах інтернатного типу. За цих обставин майже не висвітлені 

особливості фізичного розвитку дітей та молоді з особливими потребами в 

умовах інтегрованого середовища.  

Таким чином, не існує достатньо інформації про особливості фізичного 

розвитку у дітей і молоді з особливими потребами, а також не вивчено 

корекції відхилень фізичного розвитку у людей з особливими потребами. Всі 

ці невирішені проблеми обумовили вибір актуальності даної теми 

дослідження.  
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Анотація. 

У матеріалах викладаються основні положення особливості та корекції 

відхилень фізичного розвитку у дітей і молоді з особливими потребами в 

умовах інтегрованого навчання. 

Ключові слова:  індивідуальний розвиток, функціональний розвиток, 

фізичний розвиток. 

Annotation. 

The materials are about the main regulations peculiarities and correction 

deviation of physical development in children and youth with special needs in 

intergraded study conditions. 

Key words: individual development, functional development, physical 

development. 

 

Анотация. 

В материалах излагаются основные положения особенностей  и 

коррекции отклонений физического развития у детей и молодежи с 

особенными потребностями в условиях интегрированного обучения. 

Ключевые слова:  индивидуальное развитие, функциональное развитие, 

физическое развитие. 
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29009, Україна, м. Хмельницький,  

вул. Толбухіна, 2. 

 e-mail:  info@hist.km.ua 

Форма участі Повідомлення + публікація 

Тема доповіді Особливості фізичного розвитку 

дітей та молоді з особливими потребами в 

умовах інтегрованого середовища 

Дата приїзду 
  

Дата від’їзду 
  

Поселення на проживання 
Не потребую 

 

 

 


