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Аннотация
В работе представлен 

накопленный опыт использова-
ния современных биомеханичес-
ких и информационных техно-
логий в процессе адаптивного 
физического воспитания специ-
алистов кафедры биомеханики 
и спортивной метрологии На-
ционального университета фи-
зического воспитания и спорта 
Украины. Представлено содержа-
ние и структуру диагностическо-
го комплекса компьютерного мо-
ниторинга моторики школьников, 
различных информационно-ме-
тодических систем, технологий 
коррекции нарушений моторики 
младших школьников с особыми 
потребностями в процессе адап-
тивного физического воспитания.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень та пу-
блікацій. Світова статистика 
свідчить, що кожен десятий жи-
тель Землі є інвалідом; інвалід є в 
кожній четвертій сім’ї. 

Кожна держава відповідно до 
рівня свого розвитку, пріоритетів 
та можливостей формує власну 
соціальну та економічну політи-
ку щодо захисту прав та інтересів 
осіб з інвалідністю. Розвиток су-
часного українського суспільства 
також характеризується посилен-
ням уваги до проблем цієї кате-
горії людей. Одним із найбільш 
ефективних і доступних шляхів 
інтеграції в суспільство осіб з ін-
валідністю є адаптивна фізична 
культура (АФК) [10,13].

ЮНЕСКО окреслює чотири 
основних компоненти АФК: адап-
тивний спорт, адаптивне фізичне 
виховання (АФВ), адаптивна фі-
зична реабілітація, адаптивна 
фізична рекреація. Як відзнача-
ється в роботі І.О. Когут [11] ряд 
вчених до вищезазначених чоти-
рьох додають ще два компонен-
ти: креативні тілесно-орієнтовані 
практики та екстремальні види 
рухової активності. Перерахо-
вані компоненти АФК, з одного 
боку, мають самостійний харак-
тер, оскільки кожний з них ви-
рішує свої завдання, має власну 
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структуру, форми і особливості 
змісту; з іншого, – вони тісно 
взаємопов’язані. Так, у процесі 
АФВ використовуються елементи 
лікувальної фізичної культури з 
метою корекції та профілактики 
вторинних порушень; рекреатив-
ні заняття – для розвитку, задо-
волення потреби в руховій актив-
ності, спортивних змаганнях.

Зважаючи на викладене і 
водночас активне використан-
ня засобів фізичного виховання 
у вирішенні завдань фізичної, 
психічної реабілітації та соціаль-
ної адаптації осіб з особливими 
потребами засвідчує наявність 
життєво важливої науково-при-
кладної проблеми, яка потребує 
невідкладного розв’язання.

Роботу виконано згідно зі Зве-
деним планом НДР у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006–2010 
рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді і спорту за темою 
3.2.1. «Удосконалення біомеханіч-
них технологій у фізичному вихо-
ванні і реабілітації з урахуванням 
просторової організації тіла люди-
ни» (номер державної реєстрації 
0106U010786); Зведеним планом 
НДР у сфері фізичної культури та 
спорту на 2010-2015 рр. Міністер-
ства освіти і науки України за темою 
3.7 “Вдосконалення біомеханічних 
технологій у фізичному вихованні, 
реабілітації та спорті з урахуван-
ням індивідуальних особливостей 
моторики людини” (номер дер-
жавної реєстрації 0111U001734); 
згідно з планом НДР НУФВСУ на 
2016-2020 рр. за темою 3.13 «Тео-
ретико-методичні основи здоров’я 
формуючих технологій у процесі 
фізичного виховання різних груп 
населення» (номер державної реє-
страції 0116U001615).

Мета роботи – представити 
накопичений практичний до-
свід науковців кафедри біомеха-
ніки та спортивної метрології у 
впровадженні біомеханічних та 
інформаційних технологій в про-
цес фізичного виховання дітей 
молодшого шкільного віку з особ-
ливими потребами.

У процесі виконання роботи, 
відповідно до мети дослідження, 
був використаний аналіз спеці-
альної науково-методичної літе-
ратури та Internet джерел.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Як відзначає 
низка авторів [2,3,5,8,9] найваж-
ливішим методичним підходом 
в АФВ школярів є урахування 
індивідуальних особливостей 
розвитку їхньої моторики. Для 
розв’язання цього завдання на 
перше місце виходить добір ме-
тодів і засобів, які дозволяють 
діагностувати особливості і сту-
пінь рухових порушень. Розвиток 
сучасних методів вимірювання, 
впровадження в дослідницьку 
практику комп’ютерних систем 
значно розширюють можливос-
ті використання коригуючих 
фізичних вправ у процесі АФВ 
[7,10,12,14,15]. 

Для вирішення даної пробле-
ми І.В. Хмельницькою [12] було 
розроблено діагностичні комп-
лекси комп’ютерного моніторин-
гу моторики школярів, яка вклю-
чає пакети прикладних програм 
“БіоВідео” та “Індивід” (рис. 1). 

Програма “БіоВідео” дозволяє 
отримувати біомеханічні характе-
ристики як окремих біоланок, так 
і всього тіла людини. Прикладне 
програмне забезпечення “БіоВі-
део” включає чотири модулі: 

• модуль конструювання мо-
делей опорно-рухового апарату 
(ОРА) людини (як модель ОРА 
використовувався 14-сегментний 
розгалужений біокінематичний 
ланцюг, координати ланок якого 
за геометричними характеристи-
ками відповідають координатам 
положення у просторі біоланок 
тіла людини, а точки відліку – ко-
ординатам центрів основних су-

Рис. 1. Вікна модулів «БіоВідео»: а) конструювання моделей ОРА 
людини; б) визначення координат точок відносно соматичної 
системи відліку; в) розрахунку кінематичних та динамічних 
характеристик рухової дії; г) побудови БКС тіла людини за 
відеограмою рухових дій  (роздрук з екрана монітора) [12]
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Рис. 2. Блок-схема алгоритму програмування фізкультурних занять 
дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху [12]
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глобів); модуль дозволяє створю-
вати багатоланкові моделі ОРА, 
що містять до 100 точок відліку;

• модуль визначення коорди-
нат точок відносно соматичної 
системи відліку; 

• модуль розрахунку біоме-
ханічних характеристик рухової 
дії за координатами моделі ОРА 
людини; програмні можливості 
модуля дозволяють розраховува-
ти локалізацію центрів мас (ЦМ) 
біоланок і загального центра мас 
(ЗЦМ) тіла людини; 

• модуль побудови біокіне-
матичної схеми тіла людини за 
відеограмою рухових дій з визна-
ченням траєкторій руху центрів 
суглобів, ЦМ біоланок і ЗЦМ тіла 
людини [12].

Розроблене прикладне про-
грамне забезпечення автоматизо-
ваної системи «Індивід» дозволяє 
визначити такі психомоторні по-
казники: сенсомоторні реакції; 
швидкість переключення уваги; 
зорову пам’ять; сприймання часу; 
урівноваженість нервових проце-
сів; реакцію на об’єкт, що руха-
ється. ППЗ «Індивід» складається 
з 10 модулів: «Таблиця», «Маят-
ник», «Трикутник», «Квадрат», 
«Складна сенсомоторна реакція: 
фігури трикутник–круг», «Склад-
на сенсомоторна реакція: фігури 
квадрат–круг», «Урівноваженість 
нервових процесів», «Зорова 
пам’ять», «Переключення уваги», 
«Сприймання часу».

Технологія комп’ютерного 
моніторингу моторики школярів 
розроблена І.В. Хмельницькою 
[12] під керівництвом В.О. Кашу-
би на принципах диференційова-
ного й індивідуального підходу в 
АФВ. Алгоритм програмування 
фізкультурних занять представле-
но на рис. 2.

Узагальнення, оцінка й аналіз 
спеціальної науково-методичної 
літератури свідчать про те, що ре-
гуляція ортоградної пози людини 
належить до числа найактуальні-
ших педагогічних проблем АФВ. 
Питання корекції та профілакти-
ки порушень постави молодших 

школярів до сьогодні, на жаль, не 
знаходять належного відображен-
ня в теорії й методиці АФВ.

Експериментальні досліджен-
ня у цій сфері присвячені в осно-
вному вивченню методичних осо-
бливостей організації оздоровчих 
заходів із урахуванням структури 
вади і фізичної підготовленості 
дітей. 

Під керівництвом В.О. Кашу-
би, З.Х. Насраллах [6], було роз-
роблено технологію корекції по-
рушень постави слабкочуючих 
дітей молодшого шкільного віку 
в процесі АФВ (рис. 3). 

Розробляючи технологію ко-
рекції порушень постави слабко-
чуючих молодших школярів, ав-
тор [6] дотримувався ряду умов:

• програмування, планування 
засобів АФВ проводилися з ура-
хуванням індивідуальних осо-
бливостей порушень постави та 
рухової сфери слабкочуючих мо-
лодших школярів;

• регламентація, суворе дозу-
вання навантажень і адекватність 
їх застосування;

• систематичне використання 
фізичних вправ, спрямованих на 
корекцію сколіотичної постави 
(фахівцем враховувались особли-
вості гоніометрії тіла, біомеханіч-
ні характеристики вертикальної 
стійкості тіла молодших школя-
рів, отримані в ході проведення 
констатуючого експерименту);

• систематичне використання 
фізичних вправ, спрямованих на 
удосконалення вертикальної стій-
кості тіла, на розвиток природних 
локомоцій школярів і формування 
«м’язового корсета»;

• систематичне використання 
фізичних вправ, спрямованих на 
профілактику порушень опорно-
ресорних властивостей стопи;

• використання інформацій-
но-методичної системи «Osanka» 
для інтегрування освітньої, ви-
ховної та оздоровчої діяльності 
у навчальний процес із фізичної 
культури.

Ґрунтуючись на тому, що АФВ 
для слабкочуючих дітей молод-

шого шкільного віку має велике 
значення як важливий корекцій-
но-виховний засіб переборення 
вад фізичного розвитку і відіграє 
значущу роль у розвитку осо-
бистісних якостей, а саме, пізна-
вальних процесів, З.Х. Насраллах 
[6] було розроблено інформацій-
но-методичну систему “Osanka” 
(рис. 4).

Меню програми “Osanka” яв-
ляє собою сторінковий елемент 
управління з вкладинками й гі-
перпосиланнями. На панелі робо-
чого вікна знаходяться такі вкла-
динки:

1. Використання вкладинки 
«Настройка» передбачає нала-
штування основних елементів 
програми (рівень звуку, розмір 
відеокартинки, розмір текстових 
шрифтів тощо).

2. Вкладинка «Полезно знать» 
містить кілька підрозділів, орієн-
тованих на отримання теоретич-
них даних про поставу, про типи 
її порушень. Усю інформацію по-
дано у вигляді окремих розділів і 
підрозділів.

Розділ «Формирование навыка 
правильной осанки» включає ін-
формацію про правильну поставу 
і її роль для здоров’я людини.

У розділі «Нарушения осан-
ки» представлено різні типи по-
рушення постави, дано їхню 
характеристику та графічні зо-
браження.

Метою третього розділу «Про-
верь себя» є перевірка знань учнів 
за всіма представленими темами.

3. Вкладинка «Контроль осан-
ки» дозволяє отримати інформа-
цію про методи контролю за ста-
ном постави школярів у процесі 
фізичного виховання.

4. У вкладинці «Комплексы 
физических упражнений» пред-
ставлено приблизні комплекси 
фізичних вправ, спрямованих на 
профілактику і корекцію пору-
шень постави школярів.

5. Вкладинка «Видеоуроки» 
дозволяє перейти до бази даних 
відеоуроків. Останні являють со-
бою відеоролики комплексів фі-



145

Ри
с.

 3
. Б

ло
к-

сх
ем

а 
те

хн
ол

ог
ії 

ко
ре

кц
ії 

по
ру

ш
ен

ь 
по

ст
ав

и 
сл

аб
ко

чу
ю

чи
х 

м
ол

од
ш

их
 ш

ко
ля

рі
в 

в 
пр

оц
ес

і А
Ф

В
 [6

]



146

зичних вправ, розроблених для 
використання в урочних і неуроч-
них формах занять.

6. Вкладинка «О программе», 
де зібрано всю необхідну інфор-
мацію для роботи з програмою, 
корисні поради та дані про роз-
робників.

У роботі А.А. Дяченко [4], під 
керівництвом В.О. Кашуби було 
розроблено технологію корекції 
порушень постави дітей молод-
шого шкільного віку з послабле-
ним зором (рис. 5). 

Технологія складається із та-
ких блоків: інформаційно-на-
вчаючого (теоретичного) блоку 
(частина блоку реалізована у ау-
діо-програмі «Школа постави»); 
моніторингу стану моторики та 
корекційних  блоків, згрупованих 
по спрямованості впливу: 

• на формування навику пра-
вильної постави; 

• удосконалення вертикальної 
стійкості тіла; 

• корекції та профілактики по-
рушень постави; 

• блока рухливих і сюжетних 
ігор; 

• блока комплексів вправ для 
зорового аналізатора (вправи да-
ного блоку переважно були реа-
лізовані під час виконання вправ 
для корекції порушень постави). 

Включення до складу техно-
логії блоку аудіопрограми «Шко-
ла постави» (рис. 6) обумовлено 
тим, що компенсація порушень 
зору відбувається, зокрема, за ра-
хунок слуху та необхідною умо-
вою ефективного виконання 
вправ молодшими школярами з 
послабленим зором, є навчання 
поєднанню м’язових відчуттів зі 
звуковим фоном. Реалізація зву-
кового супроводу при виконанні 
комплексів вправ можлива при 
використанні озвучених м’ячів, 
хлопків, музики. 

Слід зазначити, що застосу-
вання розробленої аудіопрогра-
ми «Школа постави» у складі 
технології розглядалося автором 
як ефективний засіб естетичного 
виховання та розвитку творчих 
здібностей, формування особис-
тості, збагачення інтелектуальної 
сфери дитини. 

Аудіопрограма «Школа поста-
ви» була розроблена грунтуючись 
на тому, що АФВ для дітей мо-
лодшого шкільного віку має вели-
чезне значення не тільки як важ-
ливий корекційно-виховний засіб 
подолання дефектів фізичного 
розвитку, але й відіграє значиму 
роль у розвитку особистісних 
якостей, зокрема, пізнавальних 
процесів.

З метою корекції порушень 
просторової організації тіла дітей 
молодшого шкільного віку з по-
слабленим зором О.А. Юрченко, 
[16] під керівництвом   В.О. Ка-
шуби, було розроблено модульну 
технологію (рис. 7.).

Розроблена модульна техно-
логія корекції порушень про-
сторової організації тіла дітей 
молодшого шкільного віку з по-
слабленим зором складалась із 
трьох етапів і шести модулів.

Втягувальний етап був спря-
мований на визначення особли-
востей просторової організації 
тіла та фізичної підготовленості 
молодших школярів з послабле-
ним зором, а також на адаптацію 
організму до занять фізичними 
вправами.

Кореційний етап. Мета цього 
етапу –  на корекція окремих по-
казників просторової організації 
тіла та фізичної підготовленості 
дітей молодшого шкільного віку з 
послабленим зором, які були ви-
значені за результатами констату-
вального експерименту.

Підтримувальний етап був 
спрямований на підтримку досяг-
нутого рівня показників просто-
рової організації тіла та фізичної 
підготовленості дітей молодшого 
шкільного віку з послабленим зо-
ром.

Представлена нами технологія 
складалась із таких модулів:

1 - інформаційний модуль;
2 - модуль корекції порушень 

біогеометричного профілю по-
стави; 

3 - модуль корекції порушень 
вертикальної стійкості тіла; 

4 - модуль корекції порушень 
динамічної постави; 

5 - модуль удосконалення фі-
зичної підготовленості; 

6 - модуль рухливих сюжетно-
рольових ігор. 

Наприкінці експерименту 
проводилось «Свято здоров’я», 
у якому відбувались вікторини 
для оцінки теоретичних знань, а 
також конкурси на зразкове від-
творення вправ, які сприяють 

А –  Головне вікно програми “Osanka” 
Б – Вікно програми «Osanka» – «Меню»

Рис. 4. Основні вікна програми “Osanka”, 
(роздрук з екрана монітора) [6]



147

Рис. 5. Структура експериментальної технології корекції порушень постави 
дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором [4] 

корекції порушень просторової 
організації тіла. До програми 
«Свято здоров’я» також входили 
різні естафети, рухливі ігри та за-
бави.

 Під керівництвом О.М. Бон-
дар, В. В. Джевага [1], було розро-
блено технологію корекції пору-
шень координаційних здібностей 

дітей молодшого шкільного віку 
з вадами слуху в процесі фізич-
ного виховання яка складається з 
трьох етапів.

Початковий етап був спрямо-
ваний на визначення особливос-
тей координаційних здібностей 
та фізичного розвитку молодших 
школярів з вадами слуху, а також 

на адаптацію організму до занять 
фізичними вправами.

Корекційно-розвиваючий етап 
був спрямований на цілеспря-
мований розвиток і корекцію 
порушень окремих видів коори-
даційних здібностей, які були ви-
значені за результатами констату-
вального експерименту.
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Рис. 7. Блок-схема модульної технології корекції порушень просторової організації 
тіла дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором  [16]
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Рис. 8. Схема технології корекції порушень координаційних 
здібностей молодших школярів з вадами слуху [1].
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Підтримуючий етап був спря-
мований на підтримку на досяг-
нутому рівні різних проявів коор-
динаційних здібностей молодших 
школярів.

Розробка експериментальної 
технології будувалась на основ-
них положеннях програми з фі-
зичної культури, яка використо-
вується у навчальному процесі 
школи-інтернату для дітей з вада-
ми слуху.

Висновок:
Аналіз спеціальної науково-

методичної літератури, інфор-
мація мережі Інтернет і власні 
дослідження дозволяють зроби-
ти висновок про те, що питання 
використання інформаційно-діа-
гностичних та біомеханічних тех-
нологій у теорії та методиці АФВ 
школярів є актуальною педагогіч-
ною проблемою.

Розвиток сучасних мето-
дів вимірювання, впроваджен-
ня в дослідницьку практику 
комп’ютерних систем значно 
розширюють можливості вико-
ристання коригуючих фізичних 
вправ у процесі АФВ школярів.
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