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Враховуючи все вище викладене, можна зробити наступний висновок, що ка-
пітал здоров›я є важливим показником, по якому можна судити про добробут на-
ції, ефективність її економіки і досягненнях в галузі науки та техніки.
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Анотація. Розглянуті питання використання мобільних додатків для покра-
щення зору та запобігання його погіршення через надмірне використання смарт-
фонів, роботи за комп’ютером серед студентської молоді. Були обрані найліпші 
мобільні додатки та запропоновані до використання серед студентів спеціальної 
медичної групи НТУ «ХПІ» 1–3 курсів навчання. Перевірено вплив застосування 
обраних додатків за допомогою щоденника самопочуття та анкетування.
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Вступ. Сучасний світ не можна уявити без різноманітних мобільних пристроїв, 
таких як смартфони, планшети. Без цих гаджетів та комп’ютерів людині вже важ-
ко працювати та спілкуватися, при цьому навантаження на очі є колосальним.

Щороку лікарі виявляють 150 тисяч дітей, що мають проблеми із зором, зазна-
чає Сергій Риков, головний офтальмолог України. Здоровий спосіб життя, зба-
лансоване харчування, обмеження часу біля комп’ютера і телевізора, а до того ж 
регулярне відвідання окуліста — це рецепт, як надовго зберегти гострий зір. Сту-
денти все більше часу проводять дивлячись на екран монітора чи телефону, що 
приводить до великого напруження очей та погіршення зору [2].
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Більшість молоді яка зарахована до спеціальної медичної групи вже мають дея-
кі відхилення від нормального стану зору, та щоб запобігти подальшому розвитку 
хвороби потрібно займатися профілактикою, тренувати м’язи очей та надавати 
можливість відпочинку.

Новітні розробки фахівців стверджують, що вже існують додатки, здатні покра-
щити зір людини. Такі додатки смартфонів для лікування і корекції зору широко 
застосовуються в країнах Європи і в США. В Україні ця методика з’явилася не так 
давно, проте стає з кожним роком все популярнішою, так як багатьом пацієнтам 
така гімнастика для очей дійсно допомагає або поліпшити свій зір, або не дозво-
ляти йому погіршуватися далі [2].

Мета дослідження. Метою роботи є удосконалення процесу фізичного вихо-
вання завдяки мобільним додаткам для зору серед студентів спеціальної медичної 
групи. 

Поставлено наступні завдання: довести актуальність та доцільність викори-
стання мобільних додатків для зору серед студентів спеціальної медичної групи, 
обрати та впровадити використання мобільних додатків для зору у процес фізич-
ного виховання, довести доцільність використання ціх додатків.

Результати дослідження та їх обговорення. Напротязі експерименту було 
обрано групу студентів спеціальної медичної групи, які мають відхилення у ста-
ну зору. Їм було запропоновано використовувати такі мобільні додатки як: Eye 
Exercises — Eye Care Plus, Eye Workout, Vision, Тренировка зрения, 100 % зрение. 
Кожен студент обрав для себе один із запропонованих додатків та на протязі на-
вчального семестру кожен день застосовував методику покращення зору, розро-
бленою фахівцями. Щоб перевірити ефективність використання додатків сту-
денти вели щоденник самопочуття, та було проведене анкетування на початку та 
у кінці експерименту, де зафіксовані данні щодо стану зору та відчуття втомлюва-
ності очей.

Додаток Eye Exercises — Eye Care Plus був розроблений офтальмологами, і вра-
ховує стан зору, вік, стать та наявність у користувача хвороб. Перелік вправ до-
сить різноманітний, а виконувати їх ви можете як тільки маєте вільну хвилинку. 
Регулярні «заняття» тренують м’язи ока, позбавляють ефекту сухості, спазму ако-
модації, синдрому лінивого ока і можуть навіть покращити ваш зір. Додаток пові-
домляє про прогрес занять і нагадує, коли варто тренуватися.

У додатку Vision є все для турботи за здоров’ям очей. Це тести для виявлення по-
рушень зору, цікава гімнастика, практичні поради як зберегти 100-відсотковий зір.

Тренировка зрения. Цей додаток має спортивний режим  — вправи тривалі-
стю 5 хвилин, які треба виконувати тричі на день. Вони розроблені, ґрунтуючись 
на працях американського офтальмолога Вільяма Бейтса, в основі яких тренуван-
ня м’язів ока.

100 % зрение. Додаток містить не  лише тести для виявлення якості зору, а  й 
вправи, які знімають напругу з очей. Крім того, тут можна знайти рекомендації 
про те, як необхідно харчуватися, скільки годин на добу спати, скільки часу пра-
цювати за комп’ютером, щоб зберегти нормальний зір.
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Застосування ціх мобільних додатків дало гарні результати. Студенти поміти-
ли, що втомлюваність очей стала меншою, відчуття сухості та болю наприкінці 
доби значно зменшилось, виконувати вправи дуже зручно у будь який час та міс-
це, тому що смартфон завжди поруч. Із зв’язку цим поліпшилась працездатність та 
ефективність навчання. 10 процентів студентів з експериментальної групи зазна-
чили невелике покращення зору після проходження медичного огляду. Головною 
вимогою для студентів було неприпинне використання додатків кожної доби та 
виконання усіх вимог додатку.

Висновки.
Ізраїльські вчені оголосили, що завдяки курсу «мобільної терапії» можна по-

кращити зір, може навіть відпасти потреба носити окуляри. Однак вчені попе-
реджають: програму треба виконувати чітко за графіком, без пропусків, інакше 
результату не буде [1].

Результати проведеного експерименту показали доцільність впровадження 
мобільних додатків для зору для студентів спеціальної медичної групи, як само-
стійні заняття. Викладачі з фізичного виховання можуть рекомендувати та вико-
ристовувати ці новітні розробки у своїй програмі навчання.

Мобільні пристрої можуть стати рятівниками для зору, а не їхніми ворогами, 
треба просто навчитися правильно їх використовувати.
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Анотація. Дослідження спрямоване на розробку актуальних комплексів вправ 
для занять в спеціальній медичній групі з метою вдосконалення програми занять 
з фізичного виховання з цим контингентом студентів.
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Вступ. Одним з пріоритетних завдань нашої держави на  сьогоднішній час є 
збереження здоров’я молодого покоління українців. Тому перед закладами ви-
щої освіти постає проблема підтримання здоров’я студентської молоді на рівні, 


