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ВСТУП 

 

Школа та педагогіка в незалежній Українській державі розвиваються 

відповідно до потреб сучасного суспільства. Освіту й виховання на усіх рівнях 

визначають національне відродження, демократичність, гуманізм, відкритість 

до засвоєння прогресивних здобутків світової теорії та практики. 

Трансформація системи освіти із «радянської» в національну, деполітизовану 

та деідеологізовану відбувається згідно з державним планом. 

Демократичні перетворення в Україні поступово, але неухильно 

зумовлюють поступальний розвиток національної освіти. Економічні та 

політичні труднощі попередніх десятиліть і сучасного державотворення 

позначились і на сфері освіти. Водночас, як зауважують провідні науковці (В. 

Андрущенко, І. Бех, С. Гончаренко, В. Зязюн, В. Кремень, В. Таланчук та ін.), 

нового ідейного стимулу набули педагогічна наука й освітянська практика, 

орієнтуючись на національні пріоритети й надбання попередніх поколінь, 

враховуючи світовий досвід, вони є вагомим підґрунтям для розвитку сучасної 

освіти в Україні.  

Модернізація освіти в Україні на сучасному етапі спрямована на 

демократизацію та підвищення її якості, а це, відповідно, обумовлює 

необхідність інноваційного розвитку всіх її ланок, і освіти осіб з порушеннями 

слуху в тому числі. Наближаючись до європейського та світового освітнього 

простору, базуючись на вітчизняних традиціях та надбаннях, передбачається 

вибудовувати національну стратегію розвитку освіти в контексті загальних 

підходів світової спільноти, які визначаються глобальними трансформаціями 

в усіх сферах життєдіяльності людини. Сучасні трансформаційні процеси у 

вітчизняній освітній галузі зумовлені кардинальними суспільно-політичними, 

соціально-економічними, соціально-педагогічними та культурологічними 

змінами впродовж останніх десятиліть.  

Видозмінилися зміст, мета і стратегічні напрями усіх ланок освіти, аби 

демократизувати й гуманізувати її відповідно до світових стандартів. 



Модернізація освіти визнана пріоритетом у суспільстві (Державна 

національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття»), Закони України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку 

освіти тощо). Наразі визначено й пріоритетні напрями державної політики 

щодо розвитку національної освіти: особистісна орієнтація; створення для всіх 

громадян рівних можливостей у здобутті якісної освіти; постійне підвищення 

її якості, оновлення її змісту та форм організації освітнього процесу; розвиток 

безперервної освіти та навчання упродовж життя; забезпечення освітніх 

потреб осіб з особливостями психофізичного розвитку тощо.  

Створено нову законодавчо-нормативну базу, яка визначає стратегічні 

завдання та регулятивні механізми освіти у всіх її ланках – від дошкілля до 

вищої школи. Як свідчить передовий зарубіжний досвід, перехід вітчизняної 

спеціальної освіти на новий етап розвитку має супроводжуватися не лише 

оновленням законодавчо-правового поля освіти, а й відкривати нові 

перспективи її економічного забезпечення. Вони вбачаються в адресному 

фінансуванні кожної окремої особи, яка отримала документальне право на 

спеціальну освіту, починаючи з моменту його отримання (якщо це рання 

діагностика, то від народження).  

Йдеться про запровадження спеціального документа, який визначатиме 

обов’язки органів державної влади здійснювати, відповідно до спеціально 

розроблених нормативів (про що йтиметься нижче) фінансування освіти осіб 

з особливими освітніми потребами під час навчання в освітніх закладах всіх 

типів і видів, незалежно від форми освітніх програм. Інакше кажучи, має 

відбуватися цільове фінансування освіти дитини з особливими освітніми 

потребами, коли кошти «слідують» за дитиною в той заклад освіти, який 

обирають її батьки чи вона сама (по досягненні певного віку). Це може бути 

як масовий загальноосвітній заклад, так і спеціальний.  

Така ідея реалізована у багатьох країнах світу, наразі для України вона 

бачиться нами як складна, але реальна. Наука, досвід і практика передових 

країн підтверджує, що система спеціальної освіти в такому вигляді, як вона 



існує сьогодні, більш ресурсоємна, ніж масові заклади освіти, а її економічний 

ефект значно нижчий, аніж фінансування всього необхідного спектра 

корекційно-реабілітаційних супровідних послуг за межами спеціальної 

системи освіти. Так, зарубіжні фахівці підрахували (і наразі практичний досвід 

багатьох країн це довів), що економічно вигідніше фінансувати систему 

ранньої допомоги та дошкільну ланку освіти. Адже рання допомога дає змогу 

більшості дітям з особливими потребами вливатися в систему масової освіти.  

Вочевидь, що такі складні завдання, як трансформаційні зміни в системі 

спеціальної освіти, не можуть вирішуватися у короткі терміни. Система освіти 

осіб з порушеннями слуху – також є інститутом держави і сповна відображає 

її ціннісні орієнтації. Ідея загальної рівності, «стирання» відмінностей між 

людьми (національних, релігійних тощо), що закладалася ще за радянських 

часів, знайшла певне відображення і в системі вітчизняної спеціальної освіти, 

яка залишилась відтоді в намірах «нормалізувати аномальних» дітей до рівня 

тих, котрі розвиваються нормально.  

Отож від часу розгортання системи спеціальної освіти осіб з 

порушеннями слуху вона була орієнтована на рівень освіти масових 

загальноосвітніх закладів. Дітям з порушеннями слуху пропонувалося 

опановувати загальноосвітній стандарт, призначений їхнім ровесникам з 

типовим розвитком, хоч і в інші строки та з допомогою спеціальних методів. 

Зусилля науковців і практиків десятиліттями спрямовувалися на розв’язання 

саме цих завдань, на розробку шляхів опанування такими дітьми цензової 

освіти. Цензовість спеціальної освіти можна вважати значним досягненням 

вітчизняної спеціальної освіти та науки, оскільки не в усіх країнах світу діти з 

порушеннями слуху навчаються за загальноосвітніми стандартами. Водночас 

намагання забезпечити рівень загальноосвітніх знань призвели до 

другорядності завдань особистісного, соціально-емоційного розвитку, 

формування життєвих компетенцій, що сукупно забезпечують успішну 

соціалізацію дитини/молодої людини з порушеннями слуху в умовах 

динамічно мінливого сьогодення.  



Перехід до розбудови демократичного, відкритого громадянського 

суспільства, від ідеї загальної рівності та усунення відмінностей між людьми 

до ідей соціального порозуміння, толерантного ставлення до відмінностей, 

визнання цінності кожної людини зумовили зміну бачення прав осіб з 

порушеннями слуху, внаслідок чого система спеціальної освіти, яка досі 

вважалася оптимальною для них, стала не повною мірою відповідати 

демократичним цінностям. Неприйнятними вбачаються закритість системи, 

яка ще досі існує, інституалізація, тобто бачення можливості навчати дітей з 

порушеннями слуху виключно у спеціальних закладах; недооцінювання ролі 

батьків у навчанні дітей та їхніх прав щодо вибору освітнього шляху дитини; 

орієнтування спеціальної освіти на академічну підготовку певною мірою за 

рахунок особистісного та соціального розвитку тощо. Таким чином, усе що 

десятиліттями вважалося оптимальним, доцільним і логічним у системі 

спеціальної освіти, в реаліях сьогодення вбачається недостатнім для 

забезпечення прав дітей на здобуття якісної освіти та підготовки до життя в 

сучасному соціумі. Наразі кардинальні демократичні та гуманістичні 

тенденції, що спостерігаються у розвитку світової спільноти, спонукають до 

запровадження нових досвідів у реалізації освітньої та соціальної інтеграції 

осіб з порушеннями слуху. Утвердження людських і громадянських прав 

нечуючих, сучасні лінгвістичні та психолінгвістичні дослідження жестових 

мов, визнання їх на державному рівні не лише як засобу комунікації 

лінгвістичної меншини глухих людей, а і як засобу навчання таких дітей – все 

це висуває до сурдопедагогічної науки та практики нагальне завдання: 

визначити нову оптимальну та ефективну освітню парадигму, що забезпечить 

особам з порушеннями слуху реалізацію всіх прав стосовно доступу до якісної 

освіти в усіх її ланках.  

У зв’язку з ратифікацією численних конвенцій та декларацій у сфері 

прав людини, дитини, осіб з інвалідністю наша держава постала перед 

необхідністю впроваджувати зміни у систему спеціальної освіти, доцільністю 

її модернізації та вибудовування як національної системи освіти. Одначе, 



попри значну критику на адресу спеціальної освіти, вітчизняні науковці 

обстоюють її еволюційну, цілеспрямовану, планомірну трансформацію, 

спираючись на досягнення сучасної науки і практики (як вітчизняної, так і 

кращих зразків зарубіжної), оскільки радикальні реформації в цій галузі у 

сучасних складних економічних та соціокультурних умовах означатимуть її 

руйнування. 

Важливу роль у всебічному розвитку дитини з особливими потребами 

відіграє гра (Л. Виготський, В. Грицюк, О. Куц, В. Страковська, Л. Харченко, 

Д. Шульженко та ін.). Проте методика використання рухливих ігор як засобу 

корекції і розвитку психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного 

віку у процесі фізичного виховання не знайшла наукового обґрунтування. 

Отже, виникає протиріччя між потребою суспільства в максимально можливій 

психічній і фізичній реабілітації глухих дітей молодшого шкільного віку, їх 

соціальній адаптації та відсутністю спеціального методичного забезпечення 

щодо корекції і розвитку їхньої психомоторної функції. Виходячи з цього, 

було визначено тему дослідження «Розвиток психомоторної функції глухих 

дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор». 

Мета дослідження: систематизувати та обгрунтувати доцільність 

використання методики розвитку психомоторної функції дітей молодшого 

шкільного віку засобами рухливих ігор у. 

Завданнями дослідження визначено: 

1. На основі аналізу наукової, навчально-методичної літератури, 

практики навчання з’ясувати стан досліджуваної проблеми. 

2. Визначити рівень розвитку психомоторної функції дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями слуху і з’ясувати характерні особливості їх 

прояву. 

3. Розробити етапи та зміст корекційної роботи з розвитку 

психомоторної функції дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху 

засобами рухливих ігор. 



4. Експериментально перевірити ефективність впливу відібраної 

корекційної методики на розвиток психомоторної функції дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями слуху у процесі фізичного виховання.  

Об’єкт дослідження – розвиток психомоторної функції дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. 

Предмет дослідження – корекційно-педагогічна робота з розвитку 

психомоторної функції дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху 

засобами рухливих ігор. 

Методи дослідження. У роботі було використано такі методи 

дослідження: теоретичні – з метою визначення стану розробки проблеми 

розвитку психомоторної функції дітей молодшого шкільного віку з 

порушеннями слуху в теорії і практиці корекційної та спеціальної освіти, 

уточнення науково-понятійного апарату; емпіричні – для вивчення 

особливостей розвитку психомоторної сфери дітей молодшого шкільного віку 

з порушеннями слуху були застосовані методи спостереження і тестування; 

визначення й обґрунтування ефективності розробленої методики розвитку 

психомоторної функції дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху 

засобами рухливих ігор у процесі фізичного виховання здійснено методом 

педагогічного експерименту. 

Експериментальна база дослідження. дослідна робота проводилася у 

Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Роменської міської 

ради Сумської області. У експерименті брали участь 22 дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями слуху. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Підібрана 

та систематизована методика розвитку психомоторної функції дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями слуху у процесі фізичного 

виховання, що складається з комплексу рухливих ігор та естафет, які 

адаптовані до психофізичних особливостей цих дітей можуть 

використовуватись у закладах освіти, де навчаються діти окресленої категорії. 



Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (75 найменувань). Загальний обсяг 

роботи складає 85 сторінок. 



ВИСНОВКИ 

 

Можемо зробити висновок, що гра як вид діяльності, спрямована на 

пізнання дитиною навколишнього світу шляхом активної співучасті у праці та 

повсякденній життєдіяльності людей. У грі дитина пізнає навколишній світ, 

розвивається її мислення, мова, почуття, воля, формуються взаємовідносини з 

однолітками, відбувається становлення самооцінки і самосвідомості, 

довільність поведінки. Розвиток дитини в грі відбувається, перш за все, за 

рахунок різноманітної спрямованості її змісту. 

Узагальнюючи вищесказане, перерахуємо сучасні стратегії надання 

допомоги особам з порушеннями слуху:  

1. Раннє педагогічне втручання.  

2. Запровадження нових освітніх технологій.  

3. Варіативність форм надання освіти.  

4. Індивідуальний добір методичних підходів.  

5. Гнучкість програмних вимог. 6. Доцільна організація інклюзивного 

навчання.  

7. Розширення напрямів діяльності спеціальних навчальних закладів. 

Ураження слуху негативно впливає на психічний і моторний розвиток 

дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху, їх соціалізацію й 

адаптацію до вимог суспільства. Сучасні науково-методичні підходи у 

корекційній роботі з дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху 

виходять із того, що процес їхнього розвитку, в тому числі й психомоторного, 

відбувається завдяки системі соціально-педагогічних впливів, що дозволяє 

глухої дитині відчути себе психічно, фізично і соціально необхідною та 

дієздатною. 

Встановлено, що у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями 

слуху розвиток психомоторної функції відбувається більш повільно порівняно 

з їхніми однолітками зі збереженим слухом. Так, було виявлено, відставання 



показників психомоторної функції дітей молодшого шкільного віку з 

порушеннями слуху в середньому від 14,6% до 60,6%.  

Виявлено особливості розвитку психомоторної функції дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями слуху: труднощі сприйняття й аналізу 

запропонованих у завданнях рухів, наявність нечітких образів динамічних, 

часових і просторових характеристик рухів власного тіла та різних його 

частин; зниження оперативного контролю за параметрами рухів, що 

виконуються; труднощі у формуванні плану і конкретного способу рішення 

відповідного рухового завдання; погане уявлення про відносини між часовими 

одиницями вимірів (секунда, хвилина, година), часову послідовність, 

«наповнюваність» відрізків часу і, як наслідок, уповільнення часової 

структури рухової діяльності; просторова дезорієнтація; труднощі збереження 

статичної і динамічної рівноваги; наявність нераціонального прояву фізичних 

здібностей під час виконання рухових завдань; недостатній розвиток рухової 

пам’яті. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Перспективи подальшого наукового пошуку пов’язані з вивченням 

корекційно-розвиткового впливу рухливих ігор на пізнавальну діяльність 

дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. 

 


