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ВСТУП 

 

Соціально-економічні та культурні процеси, які відбуваються в 

незалежній Україні, зумовили необхідність суттєвих змін у системі освіти, що 

знайшло своє відображення у Державній національній програмі «Освіта 

(Україна ХХІ століття)», Національній стратегії розвитку освіти України до 

2021 року, Національній програмі «Діти України» та інших офіційних 

державних документах, в яких наголошується на необхідності оновлення 

змісту освіти, впровадженні нових підходів, форм, методів навчання і 

виховання, які б відповідали потребам розвитку особистості цих дітей, 

сприяли розкриттю талантів, їхніх розумових та фізичних здібностей; 

забезпечували їхню повноцінну життєдіяльність.  

Провідною ідеєю сучасної спеціальної та інклюзивної освіти є 

досягнення такого рівня освіченості, який відповідає потенційним 

можливостям дітей з особливими освітніми потребами, їхній підготовці до 

адаптації та інтеграції в сучасне суспільство, формуванню активних рис 

особистості, яка здатна не лише споживати, а й створювати соціально-

культурні й матеріальні цінності.  

Фізична реабілітація дітей з порушеннями слуху – один із важливих 

напрямків роботи освітніх установ – є головною частиною оздоровчої і 

виховної роботи й виступає потужним способом зміцнення здоров’я і 

правильного фізичного розвитку дітей. Спеціальне навчання та виховання 

дітей з порушеннями слуху неможливе без реалізації комплексного 

педагогічного підходу.  

Корекція повинна відбуватися з урахуванням особливостей порушення, 

психофізичних можливостей і потреб дитини. Ідеї Л. С. Виготського про 

шляхи розвитку спеціального виховання й навчання дітей з функціональними 

труднощами (порушення слуху) одержали подальший розвиток у теорії й 

практиці вітчизняної сурдопедагогіки (В. І. Бондар, Р. М. Боскіс, 

Н. Ф. Засенко, В. В. Засенко, А. І. Дьячков, С. А. Зиков, Т. С. Зикова, 



Л. П. Носкова, В. М. Синьов, Є. Ф. Соботович, В. В. Тарасун, Л. І. Фомічова, 

О. П. Хохліна, М. К. Шеремет, Ж. І. Шиф, М. Д. Ярмаченко та ін.).  

Питання про вибір правильних шляхів, що відповідає змісту ефективних 

форм і методів корекційної роботи є однією із центральних проблем. Одним з 

актуальних напрямків сучасної корекційної педагогіки є розробка змісту, 

форм і методів надання своєчасної і кваліфікованої допомоги дітям з 

порушеннями слуху. Дослідники (Н. Г. Байкіна, М. С. Бессарабов, 

І. В. Ковшова, І. Я. Коцан, І. М. Ляхова та ін.) акцентують на тому, що у зв’язку 

із порушеннями слуху в дітей часто виникають вторинні порушення, що 

виявляються в затримці фізичного розвитку і більш низькому рівні фізичної 

підготовленості (уповільнена рухова реакція, зменшення швидкості 

виконання рухів, порушення координації рухів, нерівномірність розподілу 

зусиль, і недостатня просторова орієнтація та ін.). Спостерігається зниження 

показників серцево-судинної, дихальної, м’язової систем, працездатності 

організму в порівнянні зі здоровими однолітками. Оскільки рівень 

функціональної підготовленості дітей зі слуховими порушеннями нижчий за 

норму, а робота з фізичного виховання ускладнюється наявністю ураження 

органа слуху (тобто обмеженням у виконанні багатьох фізичних вправ) 

особливо гостро постає питання щодо шляхів підвищення ефективності 

роботи з фізичного виховання з дітьми, що мають ці патології. 

Дослідження Р. В. Тонкової-Ямпольскої, Т. Я. Черток, Л. Г. Голубєвої та 

ін. доводять, що систематичні фізичні вправи, ігри, прогулянки позитивно 

впливають на центральну нервову систему, на діяльність всіх органів і систем, 

попереджають стомлення й перевтому, створюють позитивний емоційний 

стан, тим самим поліпшують життєдіяльність і підвищують працездатність 

організму.  

Фізичне виховання сприяє розвитку в дітей розумових здібностей, 

сприйняття, мислення, уваги, просторових і тимчасових уявлень, активізації 

психіки й мови дитини, що, у свою чергу, стимулює становлення рухових 

функцій, зв’язок між розвитком дрібної моторики й мовленням. 



Аналіз результатів педагогічних досліджень у галузі спеціальної освіти 

дітей з порушеннями слуху виявив тісний зв’язок між рівнем фізичного 

розвитку і фізичної підготовленості дітей, їхньою руховою активністю та 

психічного розвитку. Рухова активність позитивно впливає на перцептивні і 

інтелектуальні процеси. Рухи тренують пірамідну і екстрапірамідну системи. 

Діти, що мають велику рухову активність у режимі дня, характеризуються 

середнім і високим рівнем фізичного розвитку, кращими показниками 

функціонального стану ЦНС, економічною роботою серцево-судинної і 

дихальної систем, вищими адаптаційними можливостями організму, меншою 

схильністю до простудних захворювань. 

Недостатня кількість рухів призводить до ослаблення організму і його 

функціональних систем й органів, спричинюючи розвиток низки важких 

хронічних захворювань внутрішніх органів й обміну речовин. Навіть здорова 

людина, яка довготривавло веде малорухомий спосіб життя, погано 

пристосовується до психічних і фізичних навантажень, змін зовнішніх умов. 

У працях Е. Н. Абилова, Р. Д. Бабенкова та інших доведено, що завдяки 

руховій активності відбувається правильний розвиток хребта, зміцнюються 

м’язи тіла, і, навпаки, тривалі статичні навантаження, неправильні пози при 

сидінні й малої рухливості негативно позначаються на всьому фізичному 

розвитку, у тому числі й на формуванні постави. 

У дітей з порушеннями слуху дефіцит руху приводить до виражених 

функціональних і морфологічних змін. При гіпокінезії в дітей знижується 

активність біохімічних процесів, слабшає імунітет до простудних і 

інфекційних захворювань, звужується діапазон можливостей дихальної і 

серцево-судинної систем, ослабляються нервово-м’язовий апарат, 

формуються різні дефекти постави, як наслідок – гіпотонія, зменшення 

рухливості грудної клітки в усіх її відділах, загальне ослаблення організму і 

зниження життєвого тонусу. І. Я. Коцан зазначає, що гіпокінезія призводить 

до зниження фізичної працездатності, зміни функціонального стану рухового 

аналізатора, зростання енерговитрат за одиницю роботи й збільшення кисневої 



недостатності, страждають як рухові, так і вегетативні функції. Характерним 

наслідком цих порушень у функціонуванні різних систем і органів є 

погіршення фізичних і психомоторних якостей: координації, точності та 

швидкості рухів, рухливості в суглобах, рівноваги, сили м’язів, витривалості і 

загальної працездатності. 

Як показали результату досліджень неврологічних обстежень дітей з 

порушеннями слуху, дослідники не мають одностайної думки з цієї проблеми. 

Так, дослідники (Л. М. Шипиціна В. І. Панова Б. С. Гендельс) зазначають, що 

у слабочуючих дітей 7-8 років значних порушень з боку ЦНС не було 

виявлено. В окремих випадках у дітей спостерігалась легка неврологічна 

симптоматика: високі сухожильні рефлекси, настановний ністагм, 

анізорефлексія, легкий тремор пальців рук, легка атаксія, рухове 

розгальмування. За результатами Н. І. Букун, у 64% дітей з порушеннями 

слуху спостерігаються різкі зміни характеру рефлекторної відповіді, у 43% 

відзначене невиражене зняття гальмового впливу кори головного мозку. 

Дослідження О. І. Дьячкова також дозволяють констатувати в них ознаки 

нестійкого стану нервової системи. 

Дослідниця І. В. Грибовська дійшла висновку, що функціональний стан 

центральної нервової системи, за даними електроенцефолографії, 

характеризується перевагою гальмівних процесів, що вказує на затримку 

дозрівання мозкових структур, які генерують альфа-ритм. 

Отже, у результаті педагогічних спостережень і на основі аналізу 

спеціальної наукової й науково-методичної літератури встановлені 

особливості фізичного розвитку дітей з порушеннями слуху, стану постави, 

діяльності серцево-судинної і дихальної систем. Несприятливі зміни у стані 

здоров’я цих дітей викликані зниженою руховою активністю внаслідок 

порушення слуху, наявністю патологічного процесу в організмі, що відбиває 

причинно-наслідкові зв’язки у процесі патологічних змін, а також частково 

інтенсифікацією освітнього процесу, ускладненням навчальних програм, 

нервовопсихічними перевантаженнями. 



Учена А. В. Веретеннікова стверджує, що діти з порушеннями слуху 

відстають від своїх однолітків зі збереженим слухом у термінах формування і 

якості виконання основних рухів. Водночас, як зауважує А. П. Гозова, процес 

навчання рухів дозволяє нівелювати розходження в рівні розвитку рухових 

навичок між глухими й чуючими. У цьому випадку для глухих важливими є 

спеціальні фізичні вправи, пов’язані з виробленням прискореного темпу 

роботи й розвитку кінестетичного контролю, що у ряді випадків замінює 

відсутній слуховий аналізатор. 

У молодшому шкільному віці відзначається деяке ослаблення рухової 

пам’яті певного контингенту школярів. Рухова пам’ять, як і багато інших видів 

пам’яті, здебільшого визначається розвитком мовлення і словесно-логічного 

мислення. Оскільки процес утворення багатьох рухових актів спирається на 

рухову пам’ять, то простежується чітка залежність своєрідності рухової сфери 

глухих від розвитку їхнього мовлення та пізнавальних процесів. 

Таким чином ми виявили, що дослідники відзначали особливості 

рухової діяльності осіб з порушеннями слуху, які залежать від втрати слуху, 

недостатньої мовленнєвої діяльності, зменшення обсягу інформації через 

враження слуху, від стану і розвитку рухового аналізатора, а також від ступеня 

функціональної активності вестибулярного аналізатора. Водночас усі 

дослідники відзначають, що при порушенні слуху є можливість за допомогою 

збережених аналізаторів регулювати і здійснювати складні види рухів, 

комплексно чи вибірково впливати на ті чи ті функції. 

Адаптивне фізичне виховання дітей з порушеннями слуху повинно 

носити корекційно-компенсаторну спрямованість і розпочинатися з раннього 

дошкільного віку, оскільки саме в цьому віці закладається фундамент 

основних рухових функцій. Дитячий вік характеризується особливою 

пластичністю і лабільністю, стрімкістю фізичного, розумового розвитку, 

початковим формуванням якостей і властивостей, необхідних у подальшому 

навчанні і самостійному житті. 



Дослідники (Е. Н. Абілова, Р. Д. Бабенкова, І. В. Грабовська, І. Я. Коцан, 

А. О. Костанян, І. М. Ляхова, Г. В. Трофімова та ін.) зауважують, що рухливі 

ігри є засобом не тільки корекції й компенсації порушених функцій, а також 

знаряддям удосконалення основних рухів: стрибків, бігу, ходьби, метання. 

Вони допомагають відпрацювати навички, що необхідні у повсякденному 

житті та трудовій діяльності, сприяють оволодінню простором, набутті 

свободи і точності в рухах, легкості в них та упевненості у собі, розвивають 

координацію, спритність, швидкість, силу, сміливість, слух, дотик, просторову 

компетенцію. Ігри підвищують адаптацію дітей з порушеннями слуху до 

життєвих умов, поширюють функціональні можливості, допомагають 

оздоровленню організму, сприяють також корекції і компенсації діяльності 

серцево-судинної, дихальної, травної та інших систем, позитивно вливають на 

психіку, створюють умови для фізичної та соціальної реабілітації. 

Дослідження Г. В. Трохимової свідчать, що засвоєння рухових дій з 

активним застосуванням мовлення позитивно впливає на всебічний фізичний 

і психічний розвиток дитини зі зниженим слухом, створюючи при цьому 

необхідну основу для успішного навчання та корекції порушення. Мовлення 

відіграє позитивну роль у формуванні загального образу рухових дій, його 

орієнтувальної основи. У цьому випадку мова та мовлення виконують 

формувальну, спрямовуючу та регулювальну функцію, забезпечують процес 

корекції рухових дій. 

Ученою І. М. Ляховою доведено ефективність вправ художньої, 

спортивної та ритмічної гімнастики на розвиток специфічних координаційних 

здібностей учнів молодшого шкільного віку з порушеннями слуху (здібності 

до кінестетичного диференціювання, орієнтування в просторі, комплексної 

реакції, точності відтворення рухів) та спеціальних координаційних 

здібностей (рівноваги, ритму). 

У дослідженні І. М. Ляхової, яка досліджувала теоретико-методичні 

основи корекції рухової сфери дітей зі зниженим слухом засобами фізичного 

виховання, було створено методичну систему педагогічного керівництва 



організованою руховою діяльністю дітей цієї категорії; розроблено програму 

занять з фізичної культури компенсаторно-корекційної спрямованості та 

мовленнєве забезпечення рухової діяльності на цих заняттях; виявлено умови 

педагогічного процесу, що сприяють ефективній корекції та розвитку рухової 

сфери. Доведено, що цілеспрямовані фізичні вправи комплексного характеру 

(ігрові завдання й естафети), вправи на формування і зміцнення правильної 

постави та статико-динамічні є ефективними засобами корекції і розвитку 

рухової сфери дітей зі зниженим слухом. З’ясовано, що їх широке 

впровадження у практику фізичного виховання дітей з недорозвиненням 

слухової функції сприяє підвищенню інтересу до занять фізичною культурою, 

активізації рухової діяльності, створено та розширено бази рухів і 

мовленнєвого досвіду, що відіграє важливу роль в опануванні нових рухових 

дій. 

Мета дослідження – апробувати методику проведення рухливих ігор та 

розробити методичні рекомендації роботи із дітьми з функціональними 

(порушення слуху) труднощами із застосуванням засобів адаптивного 

фізичного виховання. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової та навчально-методичної літератури 

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 адаптивного фізичного виховання (рухливі ігри). 

4. Експериментально перевірити ефективність впливу відібраної 

корекційної методики на розвиток психомоторної функції дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями слуху у процесі фізичного розвитку.  



Об’єкт дослідження – процес адаптивного фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку з функціональними труднощами (порушення 

слуху). 

Предмет дослідження – засоби, методи та форми адаптивного 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з функціональними 

труднощами (порушення слуху)в процесі застосування 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 

Хорошівському ліцеї № 2 Житомирської області. У експерименті брали участь 

22 дітей молодшого шкільного віку з функціональними труднощами 

(порушеннями слуху). 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Підібрана 

та систематизована методика розвитку психомоторної функції дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями слуху у процесі адаптивного 

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. 

Апробація результатів дослідження: основні практичні та теоретичні 

положення роботи представлено у тезах: Нагорска М., Слатвінська А. 

Використання технологій адаптивного фізичного виховання у роботі з дітьми, 



які мають порушення слуху. Збірник матеріалів. Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейно-центровані 

практики: тенденції, проблеми та перспективи розвитку», Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. Черніченко Л. А.]. Умань: Візаві, 

2022. С. 77–79. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (61 найменування). Загальний обсяг 

роботи складає 98 сторінок. 

 

 

  



ВИСНОВКИ 

1. Проаналізувавши наукову та навчально-методичну літературу, 

можемо зробити висновок, що використання технологій адаптивного 

фізичного виховання, зокрема гри як виду діяльності дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями слуху, 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. 

2. Визначено рівень розвитку психомоторної функції дітей молодшого 

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

прояву. 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. 

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%.  

3. Розроблено етапи та зміст корекційної роботи з розвитку 

психомоторної функції дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху 

засобами адаптивного фізичного виховання (рухливі ігри). 

Визначено, що проведення занять з адаптивної фізичної культури в 

молодшому шкільному віці здійснюється в нерозривному зв’язку з розвитком 

ігрової діяльності. Фізкультурно-оздоровчі заняття з дітьми з порушеннями 

слуху вимагають ретельно продуманої організації й застосування спеціальних 

засобів і методичних прийомів, побудованих з урахуванням психофізичного 

розвитку цієї категорії дітей. 

При розробці експериментальної методики корекції і розвитку 

психомоторної функції дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху, 

в основу якої покладено рухливі ігри, ми керувалися, насамперед такими 

принципами адаптивної фізичної культури: 

– загально методичними (науковості, свідомості й активності, наочності, 

доступності, систематичності, міцності); 

– соціальними (гуманістичної спрямованості, неперервності 

фізкультурного навчання, соціалізації та інтеграції); 

– спеціально методичними.  

4. Експериментальна методика розвитку психомоторної функції дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями слуху засобами адаптивного 

фізичного виховання складається з трьох етапів: пропедевтичного – 

спрямованого на ознайомлення зі змістом рухливих ігор, створення 

правильної програми рухових дій для вирішення ігрових завдань, освоєння 

жестів, що відтворюють команди керівника грою, вивчення мовного 

матеріалу; корекційно-розвиткового – спрямованого на проведення рухливих 

ігор, що сприяють розвитку різних показників психомоторики дітей з 

порушеннями слуху і на корекційну роботу з виправлення помилок при 

виконанні рухових дій і недоліків психомоторної функції зазначеної категорії 



дітей; вдосконалювального – метою якого є вдосконалення навичок ігрової 

діяльності дітей з порушеннями слуху за рахунок ускладнення і варіативності 

змісту та правил уже знайомих їм рухливих ігор. 

Приріст показників психомоторної функції в середньому становить: 

здібність до регуляції просторово-часових і динамічних параметрів рухів – 

26,9%; орієнтування у просторі – 29,3%; координованість рухів – 18,3%; 

здібність до збереження статичної і динамічної рівноваги – 36,4%; рухова 

пам’ять – 22%; відчуття ритму – 24%; здібність до довільного розслаблення 

м’язів – 39,2%; координованість мікрорухів руки та пальців – 27,2%; здатність 

до одночасності виконання рухів – 26,8%; балістична координація рухів – 

37,9%; мімічні рухи та м’язове чуття – 21,7%. 

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. 

Констатуємо, що 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. 


