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слоВеснІ ІнстрУкцІЇ як фактор 
моделЮВання рУХоВиХ дІй В фІЗичнІй 
та соцІалЬнІй реаБІлІтацІЇ ШколярІВ З 

порУШеннями ЗорУ
Реферат. Проведене дослідження свідчить про 

необхідність добору засобів і методів формування ОКД з 
метою розвитку точності рухів у сліпих школярів 1-3 класів, 
оскільки вони є основними біодинамічними факторами, 
на яких базується якість фізичних вправ різної форми та 
змісту. Отже, ефективним фактором оптимізації якості 
корекційного навчання рухових дій школярів із порушеннями 
зору буде резервний розвиток точності рухів і ОКД, 
оскільки традиційні методи навчання рухам сліпих дітей не 
відповідають їх можливостям і не забезпечують достатньої 
якості. Найбільш перспективними в цьому відношенні 
можуть бути дослідження спрямовані на:

- виявлення  можливостей  актуалізації  та   
цілеспрямованого розвитку  мовлення, розроблення 
спеціального словника термінів;

- вивчення можливостей застосування спеціальних заходів 
наочної інформації, розрахованих на дотикове сприйняття 
абсолютно сліпими та дотикове й зорове – сліпими з 
залишковими контурним зором;

- дослідження вікових особливостей формування точності 
рухів, ОКД та визначення їх позиції в організації ефективної 
педагогічної системи корекційного навчання рухових дій;
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- побудова поетапного корекційного навчання рухових дій 
учнів молодших класів з вадами зору, яке б дозволило врахувати 
складну структуру дефекту, зони їх індивідуального 
психофізичного розвитку, рівень мовленнєвого забезпечення 
проективного навчання, особливості формування точності 
рухів, оцінно-контрольних дій, просторової орієнтації, 
позитивної дидактико-реабілітаційної мотивації.

Ключові  слова: оцінно-контрольні дії, тактильне 
сприйняття, корекційне навчання.

Аналіз і узагальнення теоретичних положень і даних 
експериментальних досліджень, які знайшли відображення в 
роботах В. Г. Григоренка [2, с. 11], І. С. Моргуліса [3, с. 24], 
Б. В. Сермєєва [4, с. 67], Miller С. [7, с. 94] та інших авторів 
свідчать, що розвиток точності рухів є одним з важливих 
факторів  фізичної та соціальної реабілітації дітей з 
порушенням функцій зору.

Для ефективного розвитку точності рухів у сліпих 
школярів 1–3 класів з використанням оцінно-контрольних 
дій (ОКД), як важливого фактора оптимізації корекційного 
навчання, слід було б визначити рівень, яким володіють діти 
різного віку та статі, тобто фон сенсорних корекцій, в якому 
започатковується формування компенсаторних механізмів. З 
усієї великої кількості рухів можна виділити найбільш прості 
(елементарні), які, на думку одного з засновників теорії 
управління рухами М. О. Бернштейна [1, с. 12], беруть участь 
у побудові складних координованих актів. Немає й не може 
бути таких рухів, з яких, як з цеглин, спонтанно склався б 
рух високого рівня. Але процес замкнення з рецепторики на 
ефекторику в порядку функціонально-пропріоцептивного 
кільця, процеси координаційної зашифровки імпульсів 
перебігають у низових рівнях реалізації вищого рівня. Саме 
цим принциповим положенням пояснюється те, що чим 
більшою кількістю рухових умінь та навичок володіє людина, 
тим легше вона засвоює нові рухові дії, тим вище рівень 
її сенсорного забезпечення, тим більш ефективним буде 
навчання набутих людиною знань, умінь і навичок. Цим, на 
наш погляд, і визначається актуальність дослідження рівня 
розвитку точності елементарних рухів і можливості оптимізації 
до формування її у сліпих. Імовір, від того, наскільки сліпа 
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дитина володіє елементарними рухами, залежить успішність 
оволодіння більш складними руховими діями, удосконалення 
рухової орієнтації, формування елементарних оцінно-
контрольних дій.

3апочатковуючи навчання, насамперед було вирішено 
з’ясувати, які ж компенсаторні механізми сенсорного забезпе-
чення рухової діяльності наявні у школярів початкової школи 
з порушеннями зору, тобто наявний рівень їх сформованості. 
3ауважимо, що в тифлопедагогіці досить відомим і законо-
мірним є положення, що одним із компенсаторних механізмів 
сенсорного забезпечення будь-якої діяльності сліпих є мов-
леннєвий аналізатор, а засобом стимуляції, активізації та ко-
рекції діяльності виступає мова.

Ми припустили: якщо йдеться про рухову діяльність у 
галузі фізичного виховання і спорту, то ефективним засобом 
корекції рухової діяльності може виступити професійне 
мовлення, тобто спортивно-термінологічний словник, як-
от: словесні інструкції щодо вихідних положень у виконанні 
вправ, назви рухів тощо.

Дослідження проводилось у два етапи. На першому 
етапі вивчалося знання школярами назв основних 
положень, з яких складаються елементарні рухи, а також їх 
термінології. Проведення дослідження було обумовлене тим 
фундаментальним для тифлопедагогіки та тифлопсихології 
положенням, що мова є потужним джерелом компенсації 
сліпоти, самоаналізу якості рухової діяльності. І від того, 
наскільки сліпа дитина володіє мовою, значною  мірою   
залежить, як вона уявляє образ конкретного руху, а отже, 
і наскільки вона підготовлена до виконання цього руху, 
моделювання його структури на інформаційному рівні. 

Наступний етап передбачав спрямовані на вивчення 
ефективності навчання елементарних рухових дій наукові та 
лікувальні методи. До участі в експериментальному дослідженні було 
залучено 84 учнів 1–3 класів, у тому числі 34 дітей без залишкового 
контурного зору (школа-інтернат № 1 м. Слов’янська). Методом 
дослідження став перехресний експеримент.

Насамперед було встановлено, що в першому класі сліпі 
діти без контурного зору можуть назвати, у середньому, лише 
4,8% основних положень та елементарних рухів, передбачених 
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програмою, у другому класі – 6,5%, у третьому – 7,8%. Якщо 
розглядати знання термінології, тобто більш суворо скорочене 
позначення цих положень і елементарних рухів, то показники 
будуть ще нижчими. Так, в учнів першого класу відсоткове 
співвідношення складає 1,2%, у другому класі – 1,8%; у 
третьому класі – 4,1%.

Більш високими є показники у сліпих учнів із залишковим 
контурним зором: перший клас – 5,6% (за термінологією – 
1,4%), другий – 6,8% (за термінологією – 1,7%), третій – 9,6% 
(за термінологією – 5,1%). Отже, очевидно, що за наявності 
таких знаннь назв основних положень та елементарних рухів 
мова не може виконувати компенсаторну функцію в сліпих 
учнів молодших класів, її рівень ускладнює формування 
оцінно-контрольних дій за точністю рухів.

3ауважимо, що запас знань основних положень 
і елементарних рухів фактично не збільшується в се-
редніх та в старших класах. Незрячі учні не уявляють 
вихідних положень, з яких виконуються різні рухи: 
стійки, присади та положення лежачи, напівприсади, 
присідання, упори. У тематичному словнику термінів 
у дітей явно недостатньо назв положень зігнутих рук і 
рухів ними, вони майже не можуть дати аналіз рухових 
дій, що виконують, тому припускаються великої 
кількості помилок. За таких знаннь і словникового 
запасу назв основних положень та елементарних рухів 
не може бути чіткого уявлення про них, а отже, і  якісного 
біомеханічного виконання в умовах корекційного 
навчання рухових дій. 3 метою встановлення того, 
наскільки відповідає знання словникового позначення 
основних положень елементарних рухів перцептивним 
образам, було проведено експеримент зі сліпими учнями 
молодших класів, умови якого припускали виконання 
на фоні градуйованого екрану тих найпростіших рухів 
руками, термінологічні назви яких учні добре знали: 
“руки вбік”, ”руки догори”, “руки вперед”, “руки назад”. 
Отримані результати (див. табл. 1 ) свідчать, що, не-
зважаючи на знання слів-термінів, якість виконання, 
навіть, цих елементарних рухів (положень) виявилася 
достатньо низькою.

Словесні інструкції як фактор моделювання рухових дій



Филологические исследования: Филология и медицина248

таблиця 1
точність виконання сліпими школярами основних 

положень рук за знайомими їм термінологічними назвами 
(помилки у %)
Випробувані 1 клас 2 клас 3 клас

Помилки

Сліпі без контурного зору 28,5 24,9 22,9
Сліпі з залишковим контурним зором 19,3 18,7 12,9

Наступний етап передбачав дослідження, спрямоване на 
вивчення ефективності впливу традиційних методів навчання 
елементарних рухових дій, що використовуються в сучасній 
практиці з учнями – інвалідами означеної категорії зору. 
Перевірялися такі практичні методи формування рухових дій, 
як натуральний показ учителем, показ рухових дій учнями 
(метод “пасивного проведення”), комбінований метод, що по-
лягає у використанні словесних інструкцій та показу.

Отримані результати дозволяють констатувати, що 
жоден з методів не забезпечує дитині достатньої інформації для 
створення якісної орієнтувальної основи дій. Найбільш низькі 
результати було зафіксовано у школярів під час  виконання 
дій за словесними інструкціями. Так, точність виконання 
основних положень рук за словесною інструкцією сліпими без 
контурного зору була нижчою, ніж при пасивному проведенні 
на 3,0%, ніг – на 3,3%. Найвищі результати показали учні 
при комбінованому використанні методів слова та показу 
положень учителем. Так, якщо порівняти величини відхилень 
під час виконання елементарних рухів руками тільки на основі 
показу з поясненням, то в останньому випадку в учнів без 
контурного зору позитивні зміни в першому класі становили 
3,9%, у другому – 5,2%, у третьому – 7,7%, у четвертому – 
11,1%. Але навіть простий супровід показу словесним 
описом сприяє більш усвідомленому та глибокому засвоєнню. 
Незважаючи на те, що такий комбінований метод навчання є 
більш ефективним за інші, які використовуються в наш час, 
слід констатувати, що точність виконання основних положень 
сліпими дітьми й за цим методом далека від еталону.

Аналіз експериментальних даних дозволив визначити 
причини цього явища. По-перше, сам спосіб показу не 
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забезпечує сліпу дитину досить якісною інформацією. Так, не 
всі позиції є зручними для дотикового сприйняття сліпими. 
Для того, наприклад, щоб молодший школяр ознайомився з 
положенням “руки догори”, учителю необхідно стати на 
коліна або ж дитину поставити на стілець. Для дотикового 
сприйняття, як відомо, необхідно значно більше часу, ніж 
для зорового. Водночас багато положень досить важко 
утримувати. Якщо врахувати, що в класі до дванадцяти учнів, 
то за такого способу вчитель буде здебільшого виконувати 
функцію демонстратора (правильний же показ на інших учнях 
у цьому віці є складним). Багато дітей також соромляться 
довгий час оглядати положення, що демонструє вчитель. По-
друге, встановлено, що словесний опис у тій загальній формі, в 
якій він використовується сьогодні на практиці, є недостатньо 
систематизованим, не базується на використанні спеціального 
словника та визначеної спортивної термінології, не може 
ефективно вплинути на процес оволодіння положеннями 
елементарних рухів, ускладнює просторову орієнтацію, 
формування дій контролю, оцінки.

Фаза концентрації збуджувально-гальмівних процесів 
характеризується утворенням рухового динамічного 
стереотипу. Це здійснюється, з одного боку, на базі розвитку 
та зміцнення диференційованого гальмування, а з іншого, 
за рахунок просторової та часової концентрації процесу 
збудження. Руховий динамічний стереотип, що сформувався 
протягом цієї фази, є досить лабільним і легко руйнівним. 
Тому не можна робити тривалі перерви в корекційно-
виховних заняттях. На рівні наступної фази автоматизації 
руховий динамічний стереотип зміцнюється та стабілізується, 
формується стійкість рухових навичок. Урахування складної 
структури дефекту зору, зон розвитку (психічного, фізичного) 
учнів із порушенням зору з опорою на систему спеціальних 
методичних принципів: науковості, систематичності, 
індивідуалізації змісту корекційної роботи, опори на збережені 
аналізатори, образно-наочної демонстрації, вербалізації змісту 
корекційної роботи, динаміки форм фізичних навантажень 
та варіативності корекційних педагогічних факторів, 
диференційно-інтегральних оптимумів педагогічних факторів, 
випереджального корекційного навчання виступає основою 
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побудови етапної структури корекційного навчання рухових 
дій, що є педагогічним підґрунтям організації комплексної 
програми фізичної та соціальної реабілітації учнів із вадами 
зору.

З метою з’ясування рівня сформованості оцінно-
контрольних дій за точністю виконання рухів та 
просторовою орієнтацією молодших школярів з вадами 
зору було використано модифіковано-адаптовану методику  
В. Г. Григоренка, Б. Г. Шеремета [2, c. 59]. Дослідження про-
водилося на уроках фізичної культури в початкових кла-
сах школи-інтернату № 1 м. Слов’янська Донецької області. 
Проведенню експерименту передували бесіди з учителями 
та учнями, з’ясовувалося місце вправ на точність на уроках 
фізичної культури, встановлювалося їх дозування. У бесідах 
з учителями конкретизувалися методи й засоби здійснення 
контролю та самоконтролю під час виконання рухів сліпими 
школярами, що вимагали точного відтворення в просторі, часі 
й за ступенем м’язових зусиль. Спостереження проводилися 
в навчальний і позакласний час під час виконання різних 
видів вправ за особистим бажанням і за завданням вчителів, 
вихователів, експериментаторів.

Для оцінки рівня сформованості ОКД  було 
використано тести (вправи), за допомогою яких з’ясовувалася 
здатність школярів оцінювати просторові, часові й силові 
характеристики рухів.

Отримані в констатуючому експерименті дані стали 
вихідним фоном для формування оцінно-контрольних дій 
у сліпих школярів на уроках фізичної культури в побудові 
системи корекційного навчання. Відомо, що одноразове 
виконання рухів не сприяє розвитку точності, необхідним є  
багаторазове повторення вправи, щоб домогтися точного її 
відтворення. Натомість, науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо дозування таких вправ з метою розвитку точності рухів 
у сліпих школярів молодшого шкільного віку до нині не було. 
Тому ми намагалися вирішити й це завдання.

3 метою визначення обсягу навчальних завдань для 
сліпих школярів молодшого шкільного віку під час вправ 
на точність з використанням ОКД школярам пропонувалося 
багаторазове (25–30) виконання спеціальних завдань на точне 
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відтворення рухів у просторі, часі та за ступенем м’язового 
напруження (наприклад, багаторазове відведення руки до за-
даного кута).

Для виявлення впливу інформації про хід і результати 
виконання рухів на точність, відтворення рухових дій у часі, 
просторі та за ступенем м’язового напруження експеримент 
проводився в три етапи. На першому етапі будь-яка інформація 
про величину припущеної помилки була відсутня.

На другому етапі нами розробили термінологічний 
словник. Вчитель здійснював узагальнену словесну корекцію.

На третьому етапі, крім повідомлення про кількісну 
величину помилки, випробовуваний сам перевіряв, наскільки 
він помилився. Послідовність проведення була такою:

а) Словесне пояснення завдання (термінологічний словник).
б) “Відчуття” руху з показом зразка. Наприклад, для 

визначення здібностей сліпих дітей оцінювати точність рухів у 
просторі передбачалося відведення кінцівок у тазостегновому 
та плечовому суглобах за заданою амплітудою 45° на 
вертикальному кінеманометрі. Учень з трьох спроб виконував 
відведення телескопічного важеля на 45°  до обмежника. 

в) Відразу після “відчуття” учням пропонувалося 5 
разів відтворити поставлене завдання. Після кожного виконан-
ня фіксувалася допущена помилка, вираховувалося її середнє 
арифметичне. Вважалося, що чим меншою буде величина по-
милок, тим вищим рівень ОКД при виконанні заданих рухів.

У констатуючому експерименті перед всіма 
випробуваними ставилися одні й ті ж завдання (а в 
навчальному – різні). За цією методикою було обстежено 16 
тотально сліпих і 24 дітей із залишковим зором молодшого 
шкільного віку. Для порівняльної характеристики було 
обстежено 100 зрячих школярів.

Результати досліджень свідчать, що сліпі учні 7-10 
років з повною втратою зору і з залишковим зором під час 
оцінки просторових характеристик рухових дій припускалися 
помилок, що досягали у сліпих хлопчиків 31,3%, у дівчат – 
34,1%, а в дітей з залишковим зором – відповідно 28,6% і 31,0%.

На основі порівняння результатів досліджень, ми 
дійшли висновку, що під час оцінки своїх рухів у просторі 
різниця в показниках припущених помилок у хлопчиків та 
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дівчаток є незначною. Порівняння здібностей оцінювати свої 
рухи в просторі у сліпих дітей 1–3 класів з повною втратою 
зору та залишковим зором та зрячих показує значні якісні та 
кількісні відмінності. Так, у молодшому віці кількість помилок 
була значно більшою в сліпих дітей.

Наведені дані свідчать про те, що зоровий контроль за 
своїми рухами в дітей із залишковим зором дозволяє їм точніше 
виконувати задані рухи в просторі. Зауважимо, що вікова 
динаміка формування точності в просторі в дітей із залишковим 
зором є дещо наближеною до динаміки сліпих, що дозволяє 
передбачити схожість механізмів ОКД і для оцінци точності 
рухів ніг і рук у просторі, сліпі діти й діти з залишковим зором 
більше орієнтуються на пропріоцептивну чутливість. Під час 
аналізу здатності школярів до оцінки часового параметру рухів, 
ми помітили, що в сліпих із повною втратою зору показники 
були вищими.

Одержані результати, на нашу думку, можна пояснити 
тим, що тотально сліпі діти під час виконання тестових завдань 
здійснювали оцінно-контрольні дії за рахунок аналізаторів 
пропріоцептивної чутливості та рухової пам’яті, тоді як дві інші 
групи дітей використовували також інформацію від зорового 
аналізатора, який, про що згадувалося раніше, є найбільш 
удосконаленим аналізатором рухів у просторі. Тому в зрячих 
дітей здібності до оцінки рухів були значно кращими, ніж у 
сліпих. Натомість, дослідження В. Г. Григоренка [2, с. 51] щодо 
керування рухами в старшокласників показали, що на вищих 
стадіях формування рухової навички, яка характеризується ви-
сокою точністю рухів, досягається за рахунок її автоматизації. 
Аналогічними механізмами автоматизації навичок ОКД у мо-
лодших школярів можна пояснити і той факт, що тотально сліпі 
школярі здатні виконувати рухи з точністю, яка наближається 
до точності зрячих, але сам процес оволодіння точними рухами 
в сліпих школярів залишається більш довгим і специфічним, 
ніж у зрячих.

Особливу групу обстежених нами дітей становили 
школярі, які мали залишковий зір. Майже за всіма показниками 
сформованості оцінно-контрольних дій вони посідали проміжне 
положення між сліпими і зрячими. Ці учні орієнтувалися 
здебільшого на зоровий самоконтроль і деякою мірою – на 
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м’язовий, тому в нескладних і грубих просторових орієнтаціях 
вони зайняли більш вигідні позиції, порівняно із сліпими. 
Однак під час ускладнення зорового сприйняття (зав’язані очі) 
їх показники були нижчими, ніж у абсолютно сліпих учнів 1–3 
класів.

Отже, результати констатуючого експерименту дали 
змогу припустити, що вміння контролювати точність своїх 
рухів абсолютно сліпих дітей і дітей із залишковим зором 
формується за однаковими закономірностями. Водночас мала 
місце якісна своєрідність, яка полягала в тому, що тотально сліпі 
діти здійснювали ОКД за рахунок аналізу суглобної та м’язової 
рецепції, що вимагало також цілеспрямованої свідомості на 
його інтерпретацію, тоді як ОКД у дітей із залишковим зором 
здійснювалися здебільшого з участю пропріорецепторів.

Дослідження засвідчило, що здатність до ОКД на осно-
ві аналізу тільки пропріоцептивної чутливості формується по-
вільніше і без спеціальної цілеспрямованої роботи, не досягає 
рівня ОКД за точністю рухів, якими володіють зрячі однолітки.

На етапі констатуючого експерименту, крім вивчення 
здібностей дітей оцінювати просторові, силові й часові 
параметри, досліджувалось уміння точно виконувати конкретні 
рухові дії (ходьба, стрибки, кидання), які включали всі три 
параметри, що характеризують точність руху. Означені вміння 
мають життєво важливе значення та входять до програми з 
фізичної культури в усіх класах шкіл для сліпих. Ми вважали, 
що під час виконання цих вправ труднощі ОКД за якістю рухів 
можуть відбитися на формуванні життєво важливих умінь і 
навичок. Експеримент було проведено у третьому класі, 
оскільки він є завершальним у початковому навчанні.

Аналізуючи отримані дані, слід відмітити, що динаміка 
ОКД у сліпих школярів 7–8 років пов’язана з включенням у 
компенсацію вищих пізнавальних процесів, тобто з морфо-
функціональними особливостями школярів і розвитком 
здатності аналізувати сприйняття, що йдуть від власного тіла. 
Ми припустили, що збільшення відсотка точності виконання 
рухів у молодшому шкільному віці пояснюється значною 
активністю дітей, засвоєнні ними великої кількості нових 
рухів, пластичності їх нервової системи.
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Основою для природного формування ОКД 
під час виконання точних рухів у просторі, часі та за 
ступенем м’язових зусиль здатність аналізаторних систем 
функціонувати комплексно (удосконалення функцій 
центральної нервової системи, накопичений руховий досвід, 
розвиток вищих пізнавальних процесів). Низький рівень 
сенсорного забезпечення погіршує умови формування ОКД, 
уповільнюючи їх утворення та вдосконалення, створює 
дефіцит рухів у сліпих.

Відсутність зорового контролю в молодших школярів 
під час просторового аналізу рухів відбивається на збільшенні 
помилок у 2 рази, порівняно із зрячими, а під час оцінки  
м’язових напружень – у 3 рази. Отже, у процесі формування 
навичок точно оцінювати свої дії сліпі діти повинні 
використовувати інші форми контролю. Основою контролю за 
розвитком точності рухів повинно стати заміщення дії інших 
збережених аналізаторів – слухових, рухових, тактильних. 
Проте вирішення цієї проблеми не можливе лише на сенсорно 
руховій основі. Сліпі діти повинні навчитися аналізувати 
свої дії за їх якістю, порівнювати з заданим еталоном. А це 
вже вимагає включення в самооцінку розумових процесів, 
моделювання їх на інформаційному рівні.

Дослідження рухової активності дітей із залишковим 
зором засвідчує, що опора на залишковий зір надає оцінці 
рухів за всіма трьома параметрами більш точного характеру зі 
сліпими однолітками, створюючи кращі умови для формування 
адекватних оцінно-контрольних дій.

Абсолютно сліпі школярі впродовж усього періоду на-
вчання у школі мають більш низькі показники ОКД в оцінці 
своїх рухів у просторовому та силовому параметрах. Нижчий 
рівень показників пояснюється недостатнім розвитком таких 
компенсаторних процесів, як зіставлення в розумовому плані 
уявлень про задані рухи, а також неможливістю знаходження 
зорової інформації під час виконання рухових дій.

Під час проведення експерименту ми звернули увагу, 
що у школах сліпих на уроках гімнастики, легкої атлетики, 
спортивних ігор, а також під час проведення ігор на свіжому 
повітрі вчителі не приділяють належної уваги формуванню 
ОКД. Кількість вправ, спрямованих на формування ОКД у 
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шкільній програмі, на наш погляд, є надзвичайно обмеженою. 
Для вдосконалення точності рухів можна використовувати 
чинну програму з фізичного виховання за умови спеціально 
розробленої методики корекційного навчання сліпих дітей 
рухів, що включає формування у них навичок оцінювати й 
контролювати свої рухи на основі аналізу уражень, одержаних 
від м’язів і сухожиль, і співвідносити їх з еталонами.
УмоВнІ скорочення:
ОКД – оцінно-контрольні дії.
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Григоренко В. Г., Пристинский В. М. 
слоВесные констрУкции как фактор модели-
роВания дВигателЬныХ дейстВий В фиЗичес-
кой и социалЬной реаБилитации ШколЬни-
коВ с нарУШением Зрения

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости 
подбора средств и методов формирования ОКД с целью развития 
точности движений у слепых школьников 1–3 классов, поскольку 
они являются основными биодинамическими факторами, на 
которых базируется качество физических упражнений различной 
формы и содержания. Таким образом, эффективным фактором 
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оптимизации качества коррекционного обучения двигательных 
действий школьников с нарушениями зрения будет резервное 
развитие движений и ОКД, поскольку традиционные методы 
обучения движениям слепых детей не соответствуют их 
возможностям и не обеспечивают достаточного качества.

Наиболее перспективными в этом отношении могут быть 
исследования, направленные на:

- выявление возможности актуализации и целенаправленного 
развития речи, разработку специального словаря терминов;

- изучение возможностей использования специальных 
средств наглядной информации, которые рассчитаны на 
тактильное восприятие абсолютно слепыми, а также тактильное 
и зрительное – слепыми с остаточным контурным зрением;

- исследование возрастных особенностей формирования 
точности движений, ОКД и определение их позиции в 
организации педагогической системы коррекционного обучения 
двигательных действий;

- построение поэтапного коррекционного обучения 
двигательным действиям учащихся младших классов с 
недостатками зрения, которое бы позволило учитывать сложную 
структуру дефекта, зоны их индивидуального психофизического 
развития, уровень речевого обеспечения проективного обучения, 
особенности формирования точности движений оценочно-
контрольных действий, пространственной ориентации, 
позитивной дидактико-реабилитационной мотивации. 
(Филологические исследования: Филология и медицина, вып. 11, 
2014 (2011), с. 244–257).

Ключевые  слова:  коррекционное обучение, оценочно-
контрольные действия, тактильное восприятие.

Grigorenko V. G., Pristinsky V. M.
VERBAL CONSTRUCTIONS AS A FACTOR OF MODEL-
LING OF MOTOR ACTIONS IN PHYSICAL AND SOCIAL 
REHABILITATION OF SCHOOL CHILDREN WITH VISUAL 
IMPAIRMENT

The given research tells us about the necessary selection of means 
and methods of forming the appraisal control actions (ACA) with 
the aim of developing accurate movements of blind schoolchildren of 
1–3 grades, because they are the main biodynamic factors, on witch 
the quality of physical exercises which different forms and content is 
based upon. Thus, the effective factor of quality’s optimization of the 
correction training of the motion actions of the partially blind school-
children will be the reserve development of the movement and ACA. 
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As for as traditional educational methods of teaching blind children’s 
movements do not coincide with their possibilities and don’t ensure 
sufficient quality. We may point out the most perspective researches 
in this respect, directed on:

- to reveal the possibilities of the actualization ad the purposeful 
development of speech, elaboration of the special means of visual 
information, with a depended upon the groping perception by the ab-
solutely blind, as well as groping and visual – by the blind with the 
remaining contour sight;

- to investigate age peculiarities of forming of movements accu-
racy, ACA; nd to denote their position in pedagogical system’s organ-
izing of correction training of the motion actions;

- to build stage by stage correction training of motion actions of 
the junior form pupils with the founts of sight that makes it possible 
to take into account the complex structure of defect; zones of their 
individual psychophysical development, the level of speech ensuring 
of the project training; peculiarities of forming movements accuracy, 
appraisal – control actions, spatial orientation, positive didactic reha-
bilitation motivation. (Philological researches: Philology and medi-
cine, ed. 11, 2014 (2011), p. 244–257).

Keywords: appraisal – control actions, tactile perception, the cor-
rectional training.

Словесні інструкції як фактор моделювання рухових дій




