


Перший варіант трьох базових видів КИТ був розроблений нашим підприємством в 1989 році на 

замовлення московської асоціації «Комп'ютер і дитинство». У його розробці брали участь вчені та 

фахівці провідних вузів Санкт-Петербурга. 

На початку 90-х років КИТ вироблялися тільки на базі тренажерів «Автомобіль», «Конячка», 

«Балансована платформа», трьох простих КИТ-програм для поширених тоді персональних 

комп'ютерів БК-010 радянської розробки, і не містили ніякого методичного забезпечення. Однак 

завдяки оригінальності самої розробки і таланту наших менеджерів вони вже в той час користувалися 

великим попитом у дошкільних організаціях. 

В кінці 90-х років наше підприємство на власні кошти і силами своїх співробітників (науковців, 

інженерів, програмістів і педагогів) вдосконалив розробку. Була істотно змінена конструкція кожного 

тренажера першого варіанту трьох базових видів КИТ. Створено два нових базових виду КИТ «Ручний 

велосипед» і «Контактний килимок». Існуючі КИТ-програми адаптовані для IBM-сумісних 

персональних комп'ютерів. Розроблено пакет нових КИТ-програм. 

У 1996-2003 роках розробка КИТ вийшла на рівень високоефективної технології використання КІТ у 

закладах охорони здоров'я та освіти. Така КИТ-технологія була розроблена нашим підприємством 

завдяки фінансовій підтримці Державного Фонду сприяння розвитку малих форм підприємств у 

науково-технічній сфері (держконтракт № 4089) і Технопарку СПбГЕТУ (ЛЕТІ) (13КА / НДЧ-30 і 

50КА / НДЧ-30), 

В основу КИТ-технології покладена принципово нова біотехнічна система (БТС) "ВАЛЕО-Д", 

синергетично формує ігрове навантаження дитини за допомогою апаратних, програмних, методичних 

та лікарсько-педагогічних засобів КИТ. 

Розробка КИТ-технології дозволила нам укомплектовувати КИТ-комплекси сучасними методичними 

засобами, які сприяють об'єднанню освітніх, оздоровчих та реабілітаційних навчально-тренувальних 

занять дитини в єдиний захоплюючий ігровий процес. 



1. Основні елементи кожного виду КИТ: 

- Тренажер (навантажувальний пристрій); 

- Комп'ютер; 

- Комп'ютерний стіл або стійка; 

- Блок комутації; 

- Програмне забезпечення; 

- Методичне забезпечення; 

- Технічний опис; 

- Керівництво з експлуатації; 

- Супровідна документація. 

             

2. Тренажер КИТ - 

Спеціальний дитячий тренажер, який має датчики рухової 

активності дитини. 

 

3. Комп'ютер КИТ: 

- IBM-сумісний системний блок; 

- Кольоровий відео монітор; 

- Звукові колонки; 

- Клавіатура; 

- Оптична «миша»; 

- Килимок для «миші». 

  

4. Комп'ютерний стіл або стійка КИТ - 

             Спеціальна підставка під комп'ютерний монітор, 

дозирующая відстань і положення екрана щодо очей 

дитини в КИТ-іграх. 

5. Блок комутації КИТ - 

Блок підключення тренажерів КИТ до комп'ютера КІТ, 

що перетворює сигнали датчиків рухової активності 

дитини в послідовний цифровий код. 

 

6. Програмне забезпечення КИТ: 

- Операційна система Windows; 
- Програма введення послідовних цифрових кодів 

рухової активності дитини в комп'ютер КИТ (КІТ-

драйвер); 

- Програма реалізації КИТ-фільму (КІТ-програма). 

 

7. Методичне забезпечення КИТ: 

- Опис КИТ-ігор; 

- Освітня програма; 

- Методичні вказівки до проведення занять з дітьми; 

- Навчально-методичний план проведення занять з 

дітьми; 

- Питання для самоперевірки медико-педагогічному 

персоналу КИТ. 

 

8. Технічний опис КИТ - 

Опис КІТ-програм. 

9. Керівництво по експлуатації КИТ: 

- Опис пристрою КИТ; 

- Вимоги до приміщення і персоналу КИТ; 

- Порядок включення-виключення та обслуговування 

КИТ. 

 

 



1. Поняття КИТ-комплексу - 

             Це комплекс п'яти базових видів КИТ, з повним набором елементів кожного виду КИТ. 

 

2. Призначення КИТ-комплексу - 

Оснащення кабінетів ігротерапії або ігрового саморозвитку в організаціях Замовників. 

 

3. Типові Замовники КИТ-комплексів: 

 

Дошкільні освітні установи для здорових дітей і дітей з порушеннями мови, зору, опорно-рухового 

апарату, затримками психічного розвитку, нервовими і соматичними захворюваннями. 

Дитячі ортопедичні, психоневрологічні і кардіологічні санаторії. 

Дитячі центри медичної реабілітації. 

Дитячі лікарні та поліклініки. 

Будинку дитини. 

Дитячі будинки. 

4. КИТ-комплекс як основний об'єкт реалізації - 

             КИТ-комплекси - це найбільш ефективний засіб реалізації КИТ-технології. Вони користуються 

великим попитом у Замовників, ніж окремі КИТ. Тому в даний час вони є основним об'єктом 

виробництва і торгової реалізації. 

 

5. Досвід виробництва та реалізації КИТ-комплексів - 

             КИТ-комплекси запатентовані і виробляються Науково-виробничим підприємством ТОВ «БТС-

ЛАЙН» з 1989 року. 

             В даний час такі комплекси реалізовані більш ніж в 90 організаціях охорони здоров'я та освіти 

25 міст РФ. 



Тренажер імітує коня. 

 

Існує два види тренажера: "Конячка-мала" - для дітей від 1.5 до 3 років і "Конячка-велика" - 

для дітей від 4 до 12 років. Зовнішній вигляд тренажера може бути різним у різних партіях 

продукції. 

 

Дитина управляє сюжетом гри за допомогою сідла, стремен і гойдання тренажера. 

 

Тренажер розвиває такі якості дитини: 

• фізичні 

• психічні 

• інтелектуальні 



ФІЗИЧНІ: 
• Розвиває при посадці силу м'язів: розгиначів колінного суглоба опорної ноги; 

розгиначів кульшового суглоба махової ноги; згиначів кисті і пальців; розгиначів 

ліктьового суглоба. 

• Розвиває при розгойдуванні: силу м'язів згиначів рук, ніг і живота; здатність 

чергувати фази розслаблення і напруження м'язів. 

• Розвиває при підйомі на ноги силу м'язів розгиначів всіх суглобів: спини; сідниці; 

стегна; гомілки. 

• Розвиває при підйомі ніг силу м'язів живота; згиначів стегна. 

• Розвиває при утриманні ніг: розтягнення м'язів задньої поверхні стегна; 

чотириголового м'яза стегна. 

• Розвиває: швидкісно-силові якості всіх м'язів; витривалість; вестибулярну стійкість. 

ПСИХІЧНІ: 
• Моторну і сенсорну чутливість; 

• Вестибулярну стійкість; 

• Зв'язок сприйняття образу з організацією рухів. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ: 
• Почуття часу і ритму; 

• Рухову пам'ять; 

• Спостережливість. 

 



Тренажер являє собою стійку змінною висоти з педалями 

для рук і змінним опором обертанню педалей. 

Дитина управляє сюжетом гри за допомогою рукояток 

обертання. 

Тренажер розвиває такі якості дитини: 

Фізичні: 
• Силу м'язів плечового пояса і рук; 

• Статичну силу м'язів ніг і корпусу тіла; 

• М'язову координацію; 

• Серцево-судинну систему; 

• дихання; 

• Витривалість. 

Психічні: 
• Силу нервових процесів; 

• Швидкість реакції на сигнали 

Інтелектуальні: 
• сміливість; 

• рішучість; 

• кмітливість; 

• Здатність прогнозувати; 

• Швидкість прийняття рішень. 

 



Тренажер собою представляє рухливий коло з опором відхилень у вертикальних площинах. 

Дитина управляє сюжетом гри за допомогою відхилень тренажера у вертикальних 

площинах. 

Тренажер розвиває такі якості дитини: 

Фізичні: 

Статичну силу, швидкість напруги і розслаблення м'язів, що фіксують вертикаль тіла: 

- М'язи стопи; 

- М'язів голеностопа; 

- М'язи живота; 

- М'яз стегна; 

- Довгі м'язи спини. 

Координацію цих м'язів при управлінні вертикаллю тіла. 

Психічні: 

• Чутливість механорецепторов;. 

• Зв'язок сприйняття образу з руховими відчуттями; . 

• Механізм регуляції пози; 

• Швидкість реакції на сигнали. 

Інтелектуальні: 

• сміливість; 

• рішучість; 

• кмітливість; 

• Здатність прогнозувати; 

• Швидкість прийняття рішень. 



Тренажер імітує автомобіль. 

Дитина управляє сюжетом гри за допомогою керма і 

педального приводу. 

Тренажер розвиває такі якості дитини: 

Фізичні: 

1. Швидкісно-силові якості м'язів: 

• Живота і спини; 

• Згиначів і розгиначів гомілковостопного суглоба; 

• Згиначів стегна; 

• Розгиначів коліна. 

2. Координацію м'язів рук і ніг. 

3. Витривалість. 

Психічні: 

• Диференціацію м'язової чутливості за часом і величиною; 

• Лабільність, реактивність нервових центрів. 

 

Інтелектуальні: 

• познавательность; 

• спрямованість; 

• спостережливість; 

• Увага; 

• пам'ять; 

• зібраність; 

• Врівноваженість. 

 





З висновку Республіканського об'єднання реабілітації та відновного лікування дітей-інвалідів (РОР і ВЛДІ). 

№ 358 від 03.06.1999 р 

 

"Мета застосування КІТ в РОР і ВЛДІ - з'єднання в єдиному реабілітаційному процесі фізичного та 

інтелектуального розвитку дитини, або ширше - вдосконалення розумових здібностей хворої дитини 

шляхом мотивації його фізичної активності та самоусвідомлення дитиною оздоровчої цінності цієї 

активності. 

Реабілітаційний процес з використанням КІТ побудований в РОР і ВЛДІ за принципом пізнавальних і 

цільових мотиваційних вправ, що вимагають для свого рішення фізичної активності дрібних груп м'язів без 

великих, але дозованих і точних рухів. 

Вправи дитини з КІТ були обрані таким чином, щоб: 

зв'язок сенсорних аферентних відчуттів з опосередкованим предметними діями і абстрактним чином 

поведінки приводила до виникнення аналогій, розвивала у дітей 4-5 років (при затримках в розвитку - 

старше) образно-чуттєве сприйняття дійсності; 

робота над руховою реакцією вкорочувала час обробки інформації в корі мозку, а тренування частоти рухів 

сприяла концентрації нервових процесів в нервовій системі, що необхідно для будь-якої трудової діяльності. 

Використання КІТ в РОР і ВЛДІ дозволяє зробити висновок, що КИТ показані дітям, які страждають 

дитячим церебральним паралічем з різними клінічними формами ДЦП без глибокої розумової відсталості, з 

нижче середнім ступенем вираженості тяжкістю рухових порушень в хронічній резидуальної стадії, із 

захворюваннями опорно-рухової сфери (наслідки травм, ортопедична патологія). 

В даний час КИТ в РОР і ВЛДІ стали комплексом тренажерів, за допомогою яких успішно реалізується 

стратегія реабілітації рухового поведінки, постави, розвитку сили великих груп м'язів і розумового розвитку 

дітей-інвалідів дошкільного віку ..... 

Генеральний директор РОР і ВЛДІ, 

академік РАН, головний дитячий реабілітолог РФ, 

заслужений лікар, профессор  

Є.Т. Лільїн 



З відгуків та рецензій на освітню програму "Фізичне, інтелектуальне і психічне саморозвиток дітей на 

основі рухової активності". 

25.05.1999 р 

 

"Програма розкриває можливий зміст роботи освітніх установ з дошкільнятами, яке спрямоване на 

формування у дітей знань про людину, пізнання самого себе, формування елементарних навичок 

самозбереження, а також - саморегуляції та вдосконалення ... 

Програма може бути рекомендована для реалізації в роботі з дітьми дошкільного віку в різних типах 

освітніх установ. « 

Доцент кафедры психофизиологии ребенка 

Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, 

кандидат педагогических наук Т.С. Грядкина. 

20.04.1998 г. "Розроблена програма - новаційних; її впровадження в практику дозволить вирішити ряд 

актуальних завдань дітям, батькам, державі ... 

Хочеться сподіватися, що освітня програма знайде гідне місце в практичній педагогічній діяльності " 

Керівник відділення валеології Балтійської Педагогічної академії 

доктор біологічних наук, професор Д.Н. Давиденко 

11.10.1997 г. "Програма відповідає ідеям саморозвитку, самоосвіти, вдосконалення, які в сучасній 

психолого-педагогічній науці визнані в якості пріоритетних. Концепція ретельно науково 

обґрунтована, апробована і потребує подальшого розповсюдженні ... 

Більш широке впровадження цієї оригінальної, науково-обґрунтованої програми та її подальше 

збагачення методичними матеріалами дозволить внести істотний внесок у теорію і практику 

дошкільного виховання, в теорію і практику педагогічної валеології.» 

Зав. кафедри педагогіки СПбГАФК ім. П.Ф.Лесгафта, 

доктор педагогічних наук, професор, 

Член-кореспондент Балтійської педагогічної академії М.В. Прохорова 

 

 


