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Анотація. У статті представлена інформація про рівень сформованості навиків самообслуговування розумово 
відсталих підлітків та результати аналізу показників самообслуговування цих підлітків у порівнянні з нормально 
розвинутими однолітками. Результати дослідження показали низький рівень готовності до виконання дій з 
самообслуговування у розумово відсталих підлітків. Виявлено найбільш значущі для подальшого розвитку розумово 
відсталих підлітків порушення. Намічено шляхи їх корекції засобами фізичного виховання. 
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Аннотация. Коштур Я.Е. Особенности навыков самообслуживания умственно отсталых подростков. В статье 
представлена информация об уровне сформированности навыков самообслуживания умственно отсталых подростков 
и результаты анализа показателей самообслуживания этих подростков в сравнении с нормально развитыми 
одногодками. Результаты исследования показали низкий уровень готовности к выполнению действий по 
самообслуживанию у умственно отсталых подростков. Выявлено наиболее значащие для дальнейшего развития умственно 
отсталых подростков нарушения. Намечены пути их коррекции средствами физического воспитания. 
Ключевые слова: подростки, умственная отсталость, навыки самообслуживания, плавание. 
Annotation. Koshtur Y.E. Features of skills of self-service of mentally retarded teenagers. In article the information on a 
level of formation of skills of self-service of mentally retarded teenagers and results of the analysis of parameters of self-
service of these teenagers in comparison with normally advanced coevals. Results of research have shown a low level of 
readiness for performance of actions on self-service of mentally retarded teenagers. It is revealed the most signifying for the 
further development of mentally retarded teenagers of breaking. Pathes of their correction are scheduled by means of physical training.  
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Вступ.  
Рухова активність є ведучим фактором своєчасного дозрівання мозкових структур. У той же час ступінь 

розвитку психічних функцій у значній мірі визначає рівень сформованості та потреби у русі. Враховуючи низький 
ступінь спонтанної (нерегламентованої) рухової активності у підлітків з легкою формою розумової відсталості, 
рішення завдань корекції та покращення психофізичного розвитку повинно передбачати більш широке використання 
регламентованих форм фізичного виховання. 

Єдина можливість нейтралізувати негативні діяння, які виникають в учнів під час тривалих статичних 
навантажень, тобто сидіння, а також виправити порушення моторики, розширення рухових можливостей розумово 
відсталої дитини – це активна та певним чином організована фізична діяльність. У зв’язку з цим виникає необхідність 
у розробці засобів, методів і форм фізичного виховання у роботі з учнями спеціальних шкіл. 

Ряд науковців вважають, що плавання та його засоби в силу виражених дій водного середовища є важливим 
компонентом фізичного виховання дітей, як з нормальним розвитком, так й з обмеженими можливостями [1, 2, 3, 5 та 
ін.]. 

Характеристикою плавання як виду спорту, питання його оздоровчої спрямованості, прикладного значення, 
його масовості, вплив водного середовища на організм людини займалися чимало вчених (Р.В.Александрова із співав. 
(1999), М.М.Булатова та К.П.Cахновський (1988), Л.О.Зарічанська (2001), Н.Н.Кардамонова (2001), В.М.Платонов 
(2000) та інші). 

Останнім часом з’являються ряд робіт, автори яких спрямовують свої зусилля на обґрунтовування та розробку 
ефективних методик навчання плаванню дітей з обмеженими можливостями. 

Так, деякі автори (Ю.О.Лянной (1999), О.В.Томенко (2000)) засвідчили безперечний оздоровчий та корегуючий 
вплив плавання на рухові здібності та діяльності систем організму осіб з наслідками дитячого церебрального паралічу. 

Величезний позитивний вплив засобів плавання для реабілітації інвалідів після ампутації кінцівок виявили 
С.Ф.Курдибайло та В.Г.Богатих (1998). 

У дослідженні В.О.Колишкіна (2003) зазначено, що заняття плаванням являються чудовим засобом корекції 
рухових порушень учнів старшого шкільного віку з розладами слуху. Тому він рекомендує застосовувати плавання в 
адаптивному фізичному вихованні цих дітей. 

Дослідження у навчанні плаванню проводили також Н.Г.Байкіна, Д.О.Силантьєв (2001) та К.С.Яримбаш (2004). 
Вони довели важливість занять плаванням із слабозорими дітьми та підлітками. Результати навчального експерименту 
підтверджують доцільність та ефективність застосування плавання як засобу для корекції фізичного розвитку, 
рухових якостей, підвищення фізичної працездатності і поліпшення функціональних можливостей організму у 
слабозорих дітей та підлітків. 

В.В.Кім (1997), Є.Лабудова та Л.Ярембак (2000), Д.Ф.Мосунов (1998), С.Б.Раку (1997) переконливо довели 
високу ефективність застосування засобів плавання для реабілітації дітей, які мають відхилення у стані психічного і 
фізичного здоров’я. 

Дослідження С.А.Мясищева та В.Є.Пермякова (2003), А.І.Погребного (2004) довели позитивний вплив засобів 
плавання у системі фізичної та психічної реабілітації дітей із затримкою психічного розвитку. Ними відмічено 
поліпшення не лише фізичного стану даної категорії дітей, але й психічного, про що свідчать позитивна динаміка 
психічних функцій. У дітей покращилися функції уваги, уявлення, пам’яті, сприймання, та розвитку мови. 
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Г.М.Бойко (2003) довела позитивний вплив засобів плавання на пізнавальну, емоційно-вольову, психомоторну 
сфери підлітків із синдромом Дауна та на їх розумову і фізичну працездатність. На її думку, заняття плаванням сприяє 
підготовці підлітків із синдромом Дауна до психологічної інтеграції в суспільство. 

При дослідженні дітей з ускладненою формою олігофренії Е.П.Бебриш (1976) було виявлено, що при заняттях 
плаванням збільшується рухливість нервових процесів, яка позитивно відбивається на показниках швидкості та 
координації рухів. 

В.С.Автандилян (1986) у своїх дослідженнях зазначив, що застосування занять плаванням протягом року в 
якості засобу фізичного виховання розумово відсталих учнів молодших класів значно покращує фізичний розвиток, 
підвищує показники сили, стрибучості, швидкості, витривалості, динамічної та статичної координації рухів. Ним 
відзначається позитивний вплив занять плаванням на психічні процеси цих дітей, а саме: увагу та пам'ять. 

С.М.Афанасьєв (1996) вивчав питання впливу засобів плавання на стан рухової сфери розумово відсталих учнів 
молодшого шкільного віку. Він зробив висновок про те, що систематичні заняття плаванням значно поліпшують 
фізичний розвиток та фізичну підготовленість юних плавців, сприяють покращенню їх розумової працездатності та 
активізації психічних функцій. 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що на сьогодні відсутні організаційно-методичні рекомендації 
з проведення занять з плавання з розумово відсталими підлітками, які б дозволяли корегувати їх психофізичний 
розвиток. Це, в свою чергу, засвідчує доцільність подальшого накопичення експериментального матеріалу з цього 
питання. 

Наукову роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С.Макаренка «Організаційно-методичні основи використання корекційних занять плаванням у 
фізичному вихованні розумово відсталих підлітків» (номер державної реєстрації 0107U002257). 

Формулювання цілей роботи.  
Мета дослідження полягала у визначенні рівня сформованості навиків самообслуговування розумово відсталих 

підлітків 11-14 років у порівнянні з нормально розвинутими однолітками. 
У зв’язку з цим були поставлені наступні завдання: визначення специфічних особливостей сформованості 

навичок самообслуговування у розумово відсталих підлітків 11-14 років та їх нормально розвинутих одноліток.  
У роботі застосовувались наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні 

спостереження, анкетування, методи математичної статистики. 
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що порушення психомоторики у розумово відсталих дітей 

проявляється у недостатній здібності до тонких диференційованих рухів пальців рук [4, 6]. Це насамперед 
проявляється в порушенні деяких навичок самообслуговування. Тому, для визначення готовності розумово відсталих 
підлітків до виконання дій самообслуговування передбачалося виявлення кількісної інформації шляхом анкетування 
батьків розумово відсталих підлітків.  

Для визначення сформованості навиків самообслуговування у підлітків враховувались наступні показники: 
вміння роздягатися та одягатися, вміння користуватися душем, вміння митися, вміння витиратися рушником, вміння 
доглядати за власним волоссям та вміння доглядати за власним одягом та речами. 

Показники, що увійшли до розробленої нами анкети, відображають рівень володіння розумово відсталими 
підлітками основними навиками особистої гігієни та самообслуговування і, тим самим, вказують на міру можливості 
їхнього відносно самостійного існування. 

Дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 м. Суми та спеціальних 
загальноосвітніх шкіл для розумово відсталих дітей м. Суми та Сумської області. Під педагогічним спостереженням 
знаходились 236 підлітків 11-14 років, з яких 116 підлітків 11-14 років (67 хлопців та 49 дівчат з легким ступенем 
розумової відсталості (діагноз F-70, дебільність)) і 120 нормально розвинутих однолітків (68 хлопців та 52 дівчини). 

У зв’язку з отриманням більш чіткої інформації про сформованість навиків самообслуговування ми розподілили 
підлітків за віковими групами та статтю. 

Результати досліджень та їх обговорення.  
Аналіз навиків самообслуговування у розумово відсталих підлітків показав незадовільний стан їх 

сформованості. 
За результатами дослідження видно, що підлітки з легким ступенем розумової відсталості за всіма показниками 

самообслуговування, суттєво поступаються здоровим одноліткам. Так, у нормально розвинутих хлопців і дівчат обох 
вікових груп, батькам яких була запропонована анкета з 6 питань, що відображають стан готовності їхніх дітей до 
виконання дій самообслуговування спостерігається на 100% оволодіння навичками самообслуговування. 

Отримані результати сформованості навиків самообслуговування у розумово відсталих підлітків свідчать про 
незадовільний їх стан. Так, 24,24% та 20,00% хлопців та дівчат 11-12 років самостійно, без всякої допомоги 
виконують дії роздягання і одягання. У хлопців та дівчат 13-14 років сформованість даного навику виявлено 
відповідно у 29,41% та 25,00% учнів. З частковою допомогою роздягаються та одягаються 75,76% хлопців та 80,00% 
дівчат 11-12 років, а також 70,59% хлопців та 75,00% дівчат 13-14 років. 

Результати дослідження дають можливість констатувати переважно недостатній рівень оволодіння розумово 
відсталими підлітками вміння користуватися душем. Так, серед розумово відсталих підлітків 11-12 років лише 6,06% 
хлопців і 4,00% дівчат самостійно відкривають та закривають крани у душі, регулюють воду. Серед досліджуваних 
13-14 років цим навиком оволоділи 11,77% хлопців і 12,50% дівчат. З частковою допомогою користуються душем 
87,88% хлопців та 88,00% дівчат 11-12 років, а також 85,29% хлопців і 79,12% дівчат 13-14 років. У розумово 



відсталих підлітків вікової групи 11-12 років вміння зі сторонньою допомогою користуватися душем виявлено у 
6,06% хлопців і 8,00% дівчат. У підлітків 13-14 років цей навик спостерігається у 2,94% у хлопців і 8,33% у дівчат. 

У розумово відсталих хлопців та дівчат 11-12 років вміння самостійно митися невиявлене. Така ж тенденція 
спостерігається і у досліджуваних вікової групи 13-14 років. З частковою допомогою цим навиком оволоділи 90,91% 
хлопців і 88,00% дівчат 11-12 років, а також 94,12% хлопців і 87,50% дівчат 13-14 років. З допомогою дорослого – 
відповідно 9,09% і 12,00% досліджуваних 11-12 років, а також 5,88% і 12,50% досліджуваних 13-14 років. 

Виявилося, що 45,45% хлопців і 40,00% дівчат 11-12 років, а також 50,00% хлопців і 45,83% дівчат 13-14 років 
самостійно, без допомоги дорослого вміють витиратися рушником. З частковою допомогою цей навик оволоділи 
54,55% хлопців і 60,00% дівчат 11-12 років, а також 50,00% хлопців і 54,17% дівчат 13-14 років. 

Вміння самостійно доглядати за волоссям спостерігалося у 90,91% і 8,00% розумово відсталих хлопців і дівчат 
11-12 років, а також 97,06% і 12,50% у розумово відсталих хлопців і дівчат 13-14 років. З частковою допомогою 
доглядали за волоссям 9,09% хлопців і 52,00% дівчат 11-12 років, а також 2,94% хлопців і 54,17% дівчат 13-14 років. 
Зі сторонньою допомогою доглядали за власним волоссям 40,00% дівчат 11-12 років та 33,33% дівчат 13-14 років. У 
хлопців обох вікових груп даного показника не виявлено. 

Вміння без допомоги дорослого доглядати за власним одягом та речами спостерігалося у 3,03% хлопців і 8,00% 
дівчат 11-12 років, а також у 29,41% хлопців і 20,83% дівчат 13-14 років. У віковій групі досліджуваних 11-12 років 
93,94% хлопців і 92,00% дівчат з частковою допомогою дорослого доглядали за власним одягом і речами. У віковій 
групі 13-14 років цей навик оволоділи 70,59% хлопців і 79,17% дівчат. Виявили, що за одягом і речами 3,03% хлопців 
11-12 років доглядають дорослі. 

У процесі педагогічного спостереження з’ясовано, що розумово відсталі підлітки 11-14 років за всіма 
показниками самообслуговування, що вивчалися, суттєво поступаються нормально розвинутим одноліткам. Так, 
спостереження за рухами розумово відсталих підлітків при одяганні та взуванні показують, що багато хто з них не 
можуть правильно організувати рухові дії, не вміють правильно прийняти зручну позу, неспритно володіють руками 
та погано забезпечують їх взаємодію. Підліткам важко виконати дії, які пов’язані з ізольованими рухами пальців рук, 
а саме: застібати ґудзики, зав’язувати шнурки, заплітати волосся, відкривати і закривати крани у душі, митися милом і 
мочалкою. Вони мало маніпулюють пальцями, а роблять рухи переважно усією кистю. При цьому виявляється 
підвищена напруга м’язів рук і погана координація рухів. У одних підлітків рухові акти бідні, повільні і мляві. Інші 
діти, навпаки, відрізняються безглуздою метушливістю, наявністю зайвих рухів, які не мають відношення до справи. 

Отримані результати пояснюються тим, що батьки дітей з розумовою відсталістю не сприяють вихованню в них 
самостійності. Через їх моторну незграбність, ослабленість і відставання у розвитку, батьки вдаються до надмірної 
опіки та обслуговування дитини. Часто таким дітям не дається розумна самостійність, батьки знімають з них навіть 
елементарні обов’язки по самообслуговуванню, намагаючись задовольнити різноманітні побажання своїх дітей. Тим 
самим вони позбавляють своїх дітей можливості навчитися самостійно користуватися речами, долати труднощі, 
регулювати свої дії вольових зусиль. 

Однак, для сформованості навичок самообслуговування та розвитку цих особистісних якостей необхідна 
цілеспрямована корекційно-розвивальна педагогічна робота. Саме заняття плаванням та санітарно-гігієнічні вимоги 
до них потребують від розумово відсталих підлітків необхідності опанування широким арсеналом навичок 
самообслуговування, які необхідні для забезпечення відносно незалежного проживання. 

Висновки.  
Проведене дослідження засвідчило значне відставання у сформованості всіх досліджуваних показників 

самообслуговування розумово відсталих підлітків 11-14 років порівняно з їх нормально розвинутими однолітками. 
Таким чином, аналіз показників самообслуговування, дозволив виявити найбільш значущі для подальшого розвитку 

розумово відсталих підлітків порушення та намітити шляхи їх корекції засобами фізичного виховання, а саме плаванням. 
Подальші дослідження передбачаються в напрямку вивчення впливу занять плаванням на стан готовності 

розумово відсталих підлітків 11-14 років до виконання дій самообслуговування, а також корекцію їх психофізичного 
розвитку. 
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