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РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ СЛУХУ
В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Олена Бондар, Володимир Джевага, Євгеній Джевага
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна
Анотація. Аналіз даних спеціальної науково-методичної літератури з питань організаційно-методичних
підходів у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху дозволив виявити ряд наукових дослід
жень, присвячених розробці та впровадженню в практику адаптивного фізичного виховання корекційних
програм, методик і технологій, спрямованих на корекцію порушень координаційних здібностей у випробуваного контингенту. Встановлено, що на сьогодні корекції порушень координаційних здібностей дітей
присвячено невелику кількість наукових досліджень, що зумовило вибір теми дослідження. Мета. Обґрунтування та розробка технології корекції порушень координаційних здібностей, спрямованої на підвищення ефективності процесу фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху.
Методи. Аналіз науково-методичної літератури, документальних матеріалів, методи антропометрії, стабілографії, педагогічні, методи математичної статистики. Результат. У ході проведення дослідження було
визначено показники координаційних здібностей і фізичного розвитку 62 школярів з порушеннями слуху та
105 практично здорових дітей 7–10 років. Встановлено, що молодші школярі з порушеннями слуху мають
більш низький рівень фізичного розвитку і координаційних здібностей, ніж їхні практично здорові однолітки. На основі сучасних досліджень зарубіжних і вітчизняних фахівців і результатів власних спостережень
розроблено технологію корекції порушень координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з
порушеннями слуху в процесі фізичного виховання. Технологія складається з трьох етапів: початкового,
корекційного, підтримуючого і включає чотири блоки («Теоретичної підготовки», «Соціалізації», «Корекції
порушень координаційних здібностей», «Контролю»). Було розроблено сім моделей уроків, дванадцять
комплексів фізичних вправ, шість з яких передбачають використання технічних засобів з нестійкою опорою
(балансувальна платформа «BOSU»).
Ключові слова: школярі, вади слуху, технологія, фізичне виховання.

Оlena Bondar, Volodymyr Dzhevaha, Ievhenii Dzhevaha
CORRECTION OF COORDINATION ABILITY DISORDERS IN JUNIOR SCHOOL CHILDREN
WITH HEARING IMPAIRMENTS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
Аbstract. Analysis of the data of special scientific-methodological literature on organizational-methodical
approaches in junior school children with hearing impairments has revealed a number of scientific researches
devoted to the development and implementation in practice of adaptive physical education of correction programs,
methods and technologies aimed at correction of coordination ability disorders in studied contingent. At the same
time, it is found that to date, correction of coordination ability disorders in children has been insufficiently studied,
which conditioned the choice of research topic. The objective of the work was to substantiate and develop technology for correction of coordination ability disorders aimed at improving the efficiency of the process of physical education of junior school children with hearing impairments. The following research methods were used:
analysis of scientific and methodological literature, analysis of documentary materials, method of anthropometry,
method of stabilography, pedagogical methods of research, methods of mathematical statistics. As a result of the
study, indices of coordination abilities and physical development of 62 school children with hearing impairments
and 105 practically healthy children, whose age was 7-10 years, were determined. It is established that junior
school children with hearing impairments have a lower level of physical development and coordination abilities
than their practically healthy peers. On the basis of recent researches of foreign and national experts and results
of own studies, the technology for correcting coordination ability disorders in junior school children with hearing
impairments in the process of physical education has been developed. The technology consists of three stages:
initial, corrective, supportive, and includes 4 blocks («Theoretical training», «Socialization», «Corrections of coordination abilities», «Control»). We have developed seven models of lessons, twelve sets of physical exercises,
six of which involve the use of unstable equipment (the “BOSU” balancing platform).
Keywords: schoolchildren, hearing impairments, technology, physical education.
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Вступ. За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) на березень 2019 р.
понад 5 % населення світу, або 466 млн чоловік
(432 млн дорослих і 34 млн дітей), мають втрату
слуху. Згідно з оцінками експертів, до 2050 р.
понад 900 млн людей будуть страждати від цього захворювання.
Дані Міністерства освіти і науки свідчать, що
в Україні налічується більше 5,9 тис. школярів
з порушеннями слуху, з них 2,9 тис. глухих і
3 тис. слабкочуючих.
Згідно з даними науково-методичної літератури [1, 2, 14], у дітей стійке порушення слуху призводить до недостатнього розвитку мовленнєвої функції, функціонального порушення
деяких фізіологічних систем (серцево-судинної, дихальної та скелетно-м’язової), зниження рухової активності і недостатнього моторного досвіду. Ураження слуху спричиняє у дітей
молодшого шкільного віку відставання в розвитку таких психічних процесів, як сприйняття,
пам’ять, мислення, пізнання, увага, уява, формування усного мовлення, що призводить у подальшому до ускладнення їх соціальної інтеграції [7, 12].
Одним із факторів, що впливають на успішне освоєння рухових дій, є достатній рівень розвитку координаційних здібностей [8, 11, 12]. Цілеспрямовані та дозовані фізичні навантаження,
з чітким підбором засобів і методів, як вказують
учені [2, 4, 7], є потужним фактором корекції і
компенсації недоліків у фізичній підготовленості дітей з повною або частковою втратою слуху
для розширення їхніх можливостей.
У науково-методичній літературі [3–5, 15] зазначається, що школярі з вадами слуху відстають
від своїх практично здорових однолітків за рівнем розвитку фізичних якостей, особливо виражене відставання спостерігається за показниками
координаційних здібностей (здатності до збереження рівноваги тіла, ритму, управління просторовими і силовими параметрами рухів, орієнтування у просторі, координованості рухів) [9, 10].
Аналіз літературних джерел свідчить, що
проблемам корекції порушень координаційних
здібностей дітей з вадами слуху присвячено ряд
робіт. Так, Л. А. Добриніна [6] експериментально обґрунтувала методику виховання координаційних здібностей дітей старшого дошкільного
віку з вадами слуху; Н. П. Лещій [11] розробила методику розвитку координаційних рухів для
глухих підлітків. Проте питання, що стосуються
корекції порушень координаційних здібностей
дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху, висвітлено фрагментарно: Н. В. Губарєвою
[5] було розроблено методику, що реалізує диференційований підхід у процесі корекції і роз-

витку координаційних здібностей дітей 8–13 років, яка ґрунтувалася на використанні загальноприйнятих засобів фізичного виховання (ФВ),
без залучення сучасних технічних засобів. Технологію формування вертикальної стійкості тіла
дітей 7–10 років зі зниженим слухом розроблено Г. І. Сторожик [15]; технологію, спрямовану
на корекцію показників фізичного стану школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства запропоновано Т. М. Ричок [13].
Беручи до уваги той факт, що кількість дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху,
які мають порушення координаційних здібностей, неухильно зростає, можна стверджувати,
що розробка технології корекції порушень координаційних здібностей молодших школярів з вадами слуху у процесі ФВ є актуальною та своє
часною.
Мета дослідження – розробити технологію
корекції порушень координаційних здібностей
дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, документальних матеріалів, методи антропометрії, стабілографії, фото
метрії, педагогічні методи дослідження, методи
математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення.
Для аналізу прояву координаційних здібностей
дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та порівняння їхніх показників з показниками практично здорових дітей нами було проведено констатуючий експеримент. У дослідженнях взяли участь 167 школярів 7–10 років, з
яких 105 практично здорових дітей – учнів загальноосвітньої школи № 12 м. Ірпінь Київської
області, і 62 дітей з вадами слуху – учнів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18
м. Києва.
За результатами дослідження встановлено,
що діти молодшого шкільного віку з вадами
слуху мають статистично достовірні відмінності (при рівні значущості р < 0,05) за показниками довжини тіла, маси тіла й окружності грудної клітки (ОГК) порівняно з їхніми практично
здоровими однолітками.
Так, показники довжини тіла хлопчиків
7–10 років з вадами слуху становлять 123,22–
133,47 см, у їхніх практично здорових однолітків – 127,83–140,11 см; показники дівчаток з
вадами слуху становлять 121,65–131,41 см, у
практично здорових – 124,51–137,27 см. Найбільша різниця в показниках довжини тіла спостерігається у хлопчиків у 10 років, у дівчаток – у 8 років.
Показники маси тіла хлопчиків 7–10 років з
вадами слуху становлять 21,52–31,52 кг, у прак-

43

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ № 4

Рисунок 1 – Показники часу простої рухової реакції на
світловий сигнал дітей молодшого шкільного віку з вадами
слуху (n = 62) та їх практично здорових однолітків, (n = 105):
– практично здорові діти;
– діти з вадами слуху
Примітка: * – відмінності достовірні порівняно з практично
здоровими дітьми (p < 0,05)

тично здорових однолітків – 24,77–35,68 кг;
показники дівчаток з вадами слуху становлять
20,25–29,24 кг, у практично здорових дівчаток – 22,74–31,72 кг. Найбільша різниця спостерігається у хлопчиків у 9 років, у дівчаток –
у 8 років.
Так, показники ОГК хлопчиків 7–10 років з вадами слуху становлять 57,84–64,54 см,
а в практично здорових однолітків – 61,17–
66,44 см; показники дівчаток з вадами слуху
становлять 55,54–61,24 см, у практично здорових – 59,41–64,31 см. Найбільша різниця спостерігається у хлопчиків у 9 років, у дівчаток –
у 8 років.
Встановлено, що показники здатності до збереження рівноваги тіла в тесті «проба Ромберга» з розплющеними очима у хлопчиків і дівчаток 7–10 років з вадами слуху мають статистично достовірні відмінності (р < 0,05) порівняно з
їхніми практично здоровими однолітками.
Так, показники амплітуди коливань загального центру маси (ЗЦМ) тіла в цьому тесті у
практично здорових хлопчиків 7–10 років знаходяться в діапазоні 20,59–11,59 мм (впередназад) і 22,24–13,19 мм (праворуч-ліворуч),
у дівчаток 7–10 років вони становлять 21,12–
11,61 мм (вперед-назад) і 22,97–12,34 мм (праворуч-ліворуч). Середнє значення показників
частоти коливань становлять 3,77–4,34 Гц (вперед-назад) і 3,73–4,16 Гц (праворуч-ліворуч) у
хлопчиків, у дівчаток – 3,81–4,12 Гц (впередназад) і 3,77–4,27 Гц (праворуч-ліворук).
Показники амплітуди коливань ЗЦМ тіла у
хлопчиків 7–10 років з вадами слуху знаходяться в діапазоні 23,98–20,56 мм (вперед-назад) і
26,66–23,06 мм (праворуч-ліворуч), у дівчаток
7–10 років вони становлять 27,02–24,34 мм (впе-

ред-назад) і 29,22–25,81 мм (праворуч-ліворуч).
Середнє значення показників частоти коливань у
хлопчиків – 3,51–3,68 Гц (вперед-назад) і 3,44–
3,69 Гц (праворуч-ліворуч), у дівчаток – 3,48–
3,89 Гц (вперед-назад) і 3,52–3,72 Гц (праворучліворуч).
Статистично достовірні відмінності (р < 0,05)
між практично здоровими дітьми та дітьми з вадами слуху за показниками амплітуди та частоти коливань ЗЦМ тіла спостерігаються у всіх вікових групах, найбільші вони у хлопчиків 8 років і дівчаток 7 років.
Звертає на себе увагу той факт, що латентний
час простої рухової реакції у дітей з вадами слуху та їхніх практично здорових однолітків має
статистично достовірні відмінності не у всіх вікових групах (р < 0,05) (рис. 1) – хлопчиків у
8 років, у дівчаток – у 10 років.
Також нами було визначено особливості показників здатності до орієнтування в просторі, ритму та управління просторовими і силовими параметрами рухів хлопчиків і дівчаток
7–10 років з вадами слуху та їхніх практично
здорових однолітків. Встановлено, що дані також мають статистично достовірні відмінності
(р < 0,05).
Отримані результати дозволили розробити
технологію корекції порушень координаційних
здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання.
Розробка будувалась на основних положеннях програми з фізичної культури, яка використовується у навчальному процесі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Під час її розробки було використано методичні принципи та
методи ФВ [10, 18], а також спеціальні принципи та методи адаптивного фізичного виховання (АФВ) [16, 17] для даного контингенту осіб.
Технологія складається з трьох етапів: початкового, корекційного та підтримуючого (рис. 2).
Початковий етап було спрямовано на визначення особливостей координаційних здібностей
та фізичного розвитку молодших школярів з вадами слуху, а також на адаптацію організму дітей до занять фізичними вправами. Корекційний етап – на цілеспрямовану корекцію порушень окремих видів координаційних здібностей.
Підтримуючий етап – на підтримання на досягнутому рівні різних проявів координаційних
здібностей.
Технологія включає чотири блоки: «Теоретична підготовка», «Соціалізація», «Корекція порушень координаційних здібностей» та
«Контроль».
Блок «Теоретична підготовка» використовували на початку уроків фізичної культури
протягом 5 хв у ході застосування всієї техно-
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Рисунок 2 – Схема технології корекції порушень координаційних здібностей молодших школярів з вадами слуху

логії. Він містив дані про прояв видів координаційних здібностей, а також мав форми вказівок, зауважень та рекомендацій під час виконання фізичних вправ, профілактики травматизму.
Блок «Соціалізація» спрямований на розвиток у молодших школярів з вадами слуху комунікативних умінь. Він включав комплекси вправ
із музичним та мовним супроводом, танцювальні вправи. Засоби застосовувались у ранкових
зарядках перед уроками.
Наприкінці експерименту було проведено
«Свято здоров’я», на якому відбувались вікторини для оцінки теоретичних знань, а також
конкурси на зразкове відтворення вправ, що
сприяють корекції порушень координаційних
здібностей.
Блок «Корекція порушень координаційних
здібностей» містить дванадцять комплексів
вправ, шість із яких включають технічні засоби
з нестійкою опорою (балансувальні платформи

«BOSU»), спрямованих на корекцію порушень
координаційних здібностей.
Застосування технології корекції порушень
координаційних здібностей дітей молодшого
шкільного віку з вадами слуху дозволило стверджувати, що систематичне використання запропонованих комплексів фізичних вправ сприяє
їх корекції, формує рухові уміння та навички,
створює стійкий інтерес до занять фізичними
вправами, сприяє активній інтеграції дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в соціальне середовище.
Дискусія. Світова тенденція до зростання
кількості осіб з вадами слуху, що спостерігається останнім часом, спонукає наукове співтовариство йти шляхом пошуку найбільш ефективних
педагогічних методів і прийомів, котрі сприяють
їх успішній соціалізації, досяжній тільки за умови мобілізації всіх компенсаторних можливостей
дітей з вадами слуху [1, 3, 14].
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У зв’язку з цим виникає необхідність створення в нашій країні системи ранньої комплекс
ної допомоги дітям з вадами розвитку, що визначається соціально-економічними умовами сучасного життя, політикою держави по відношенню
до таких дітей [5, 9, 12].
Нині процес інтеграції дітей з вадами слуху розширюється завдяки ранній діагностиці та
корекційно-компенсаторній спрямованості нав
чально-виховного процесу.
Особливості розвитку рухової сфери у дітей з вадами слуху зумовлені трьома основними
факторами, до яких відносять відсутність слуху,
зміну деяких функціональних систем і недостатній розвиток мовлення.
Як свідчить аналіз науково-методичної літератури, практично у всіх дітей з вадами слуху
чітко простежується недостатній рівень сформованості координаційних здібностей, які лежать
в основі побутових, рухових навичок і умінь,
у зв’язку з чим їх корекція має велике значення для адаптації та реалізації в суспільстві [2,
8, 13].
Проаналізовані наукові праці підтверджують
важливість корекції порушень координаційних
здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху. Ця проблема є значною і відіграє
важливу роль у профілактиці подальших патологічних відхилень та в їх соціальній інтеграції.
У ході дослідження з’ясовано, що вікові особливості прояву координаційних здібностей дітей
з вадами слуху мають характер поступового пок
ращення, так само, як у їхніх практично здорових однолітків, але діти з вадами слуху відстають майже за всіма показниками координаційних
здібностей у віковому та гендерному аспекті в середньому на два роки. Сенсетивні періоди прояву координаційних здібностей у дітей з вадами
слуху та практично здорових дітей не збігаються
за часом та ступенем прояву, що доповнює дані
ряду спеціалістів [2, 4, 5, 14], які проводили дос
лідження у цьому напрямі.
Отримані дані дозволили теоретично обґрунтувати та розробити технологію корекції порушень координаційних здібностей у процесі ФВ
молодших школярів з вадами слуху з використанням технічних засобів з нестійкою опорою
(балансувальна платформа «BOSU»).
Висновки:
1. Теоретичний аналіз даних спеціальної літератури та передового світового досвіду з проблеми дослідження дозволив встановити, що у

процесі ФВ дітей молодшого шкільного віку з
вадами слуху дослідники пропонують використовувати широке коло різних засобів рухової
активності, спрямованих на корекцію порушень
координаційних здібностей. Існуючі технології,
на жаль, не знаходять належного відображення
в теорії і методиці АФВ. У зв’язку з цим дослідження цієї проблеми з використанням інноваційних методів та розробка технології, спрямованої на усунення згаданих порушень з використанням сучасних технічних засобів, набуває
надзвичайної актуальності.
2. Встановлено, що показники здатності до
реакції у дітей з вадами слуху мають статистично достовірні відмінності (р < 0,05) порівняно з
їхніми практично здоровими однолітками. Найбільші статистично достовірні відмінності спостерігаються у хлопчиків 8 років з вадами слуху, латентний час простої реакції на світловий сигнал
на 31 % гірший, ніж у практично здорових дітей,
у дівчаток 10 років – на 14 % гірший порівняно з
їхніми практично здоровими однолітками.
3. Показники здатності до орієнтування в
просторі у дітей з вадами слуху мають статистично достовірні відмінності (р < 0,05) порівняно з їхніми практично здоровими однолітками.
У дітей з вадами слуху показники відхилення в
ходьбі по лінії після виконання трьох перекидів
уперед мають значення понад 25 см: у хлопчиків 7–10 років вони коливаються у межах 39,6–
37,5 см, у дівчаток – 41,3–37,5 см.
5. На основі виявлених показників здатності
до збереження рівноваги тіла, реакції, орієнтування у просторі, ритму, управління просторовими і силовими параметрами рухів молодших
школярів було розроблено технологію корекції
порушень координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху у процесі ФВ. Технологія складається з трьох етапів: початкового, корекційного, підтримуючого, включає чотири блоки та сім моделей уроків фізичної
культури. Було розроблено 12 комплексів фізичних вправ, шість з яких передбачають використання технічних засобів з нестійкою опорою (балансувальна платформа «BOSU»).
Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку нових підходів до корекції порушень координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами слуху з урахуванням
просторової організації тіла.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що
відсутній будь-який конфлікт інтересів.
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