
197

№ 4. 2019
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

    АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ
    РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ
    МЕДИЦИНИ ТА АДАПТИВНОГО
    ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ФОРМУВАННЯ СТАТОДИНАМІЧНОЇ 
ПОСТАВИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ З ВАДАМИ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ 
АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Бурдаєв Кирило, Афанасьєв Сергій
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

DOI: 10.32540/2071-1476-2019-4-197

Annotation
Introduction. The development process of the musculoskeletal system of school-age children with deprivation 

of sensory systems is influenced by various factors and undergoes certain changes, including pathological ones. One 
of the reasons for deviations in the state of health, a decrease in the rate of physical development, the occurrence of 
pathological processes is a violation of the child's static-dynamic posture. An analysis of the literature suggests that, 
despite the large amount of research in this direction, the development of the technology of forming the static-dynamic 
posture of children of primary school age with hearing impairment in the process of adaptive physical education, taking 
into account the level of the state of the biogeometric profile of the body and the vertical stability of the body, remains 
without proper attention. , support-spring properties of the foot and kinematics of walking.

Research hypothesis of the study is that the development of static-dynamic posture formation technology will 
improve the state of the biogeometric profile of the posture, supporting and spring properties of the foot, the vertical 
stability of the body and the kinematics of walking of younger students with hearing impairment.

Object of research – to scientifically substantiate and develop the technology of forming the static-dynamic pos-
ture of children of primary school age with hearing impairment in the process of adaptive physical education for the 
harmonious development of their motor skills.

Material and methods: theoretical analysis and synthesis of data from scientific and methodological literature, a 
method of copying from medical records, a survey of physical education teachers, pedagogical observation, pedagogi-
cal experiment, methods of mathematical statistics.

The study involved 84 students aged from 7 to 10 years old with reduced hearing, students in КЗО «БНРРМЦКР 
та ІН», t. Dnipro.

Results: theoretically justified, developed, experimentally tested and confirmed technology aimed at the formation 
of the static-dynamic posture of children of primary school age with hearing impairment in the process of adaptive 
physical education. The technology is based on structural components: organizational, diagnostic, methodical, control 
and correctional, informational and effective. The algorithm of the organization of improving occupations consists of 
three stages: preparatory, main supporting and developed by us School "Static Dynamic Posture".

Conclusions. The pedagogical experiment confirmed the effectiveness of the developed technology for the forma-
tion of the static-dynamic posture of children of primary school age with hearing impairment, which is grounds for 
recommending it in the process of adaptive physical education in special general educational institutions for children 
with hearing impairment.

Key words: adaptive physical education, technology, hearing impairments, statodynamic posture, children of pri-
mary school age.
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Анотація
Вступ. Процес розвитку опорно-рухового апарату дітей шкільного віку з депривацією сенсорних систем 

знаходиться під впливом різних чинників і підлягає певним змінам, у тому числі і патологічним. Однією з 
причин відхилення у стані здоров’я, зниження темпів фізичного розвитку, виникнення патологічних процесів 
є порушення статодинамічної постави дитини. Аналіз  літератури  свідчить про те, що, незважаючи на велику 
кількість досліджень в означеній царині, поза їхньою увагою залишилося розроблення технології формування 
статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного 
виховання, з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави, вертикальної стійкості тіла, опорно-
ресорних властивостей стопи та кінематики ходьби.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що розробка технології формування статодинамічної постави  
дозволить поліпшити стан біогеометричного профілю постави, опорно-ресорні властивості стопи, вертикальну 
стійкість тіла та кінематику ходьби  молодших школярів з вадами слуху.

Мета дослідження – науково обґрунтувати і розробити технологію формування статодинамічної постави 
дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання для гармонійного 
розвитку їх моторики.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, метод 
викопіювання із медичних карт, опитування вчителів фізичної культури, педагогічне спостереження, 
педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

У дослідженні взяли участь 84 учня віком від 7 до 10 років зі зниженим слухом, які навчалися у КЗО 
«БНРРМЦКР та ІН», м. Дніпро.

Результати: теоретично обґрунтовано, розроблено, експериментально перевірено та підтверджено 
технологію, спрямовану на формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами 
слуху в процесі адаптивного фізичного виховання. Технологія базується на структурних компонентах: 
організаційному, діагностичному, методичному, контрольно-корекційному, інформаційному та результативно-
му. Алгоритм організації оздоровчих занять складається з трьох етапів: підготовчого, основного, підтримуючо-
го та розробленої нами Школи «Статодинамічна постава».

Висновки. Педагогічний експеримент підтвердив ефективність розробленої технології формування 
статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху, що дає всі підстави рекомендувати 
її для використання в процесі адаптивного фізичного виховання у спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладах для дітей зі зниженим слухом.

Ключові слова: адаптивне фізичне виховання, технологія, вади слуху, статодинамічна постава, діти 
молодшого шкільного віку.

Аннотация
Вступление. Процесс развития опорно-двигательного аппарата детей школьного возраста с депривацией 

сенсорных систем находится под влиянием разных факторов и подвергается определённым изменениям, в том 
числе и патологическим. Одной из причин отклонения в состоянии здоровья, снижения темпов физического 
развития, возникновения патологических процессов является нарушение статодинамической осанки ребёнка. 
Анализ литературы свидетельствует о том, что, несмотря на большое количество исследований в этом 
направлении, без должного внимания остаётся разработка технологии формирования статодинамической 
осанки детей младшего школьного возраста с нарушением слуха в процессе адаптивного физического 
воспитания, с учётом уровня состояния биогеометрического профиля осанки, вертикальной устойчивости 
тела, опорно-рессорных свойств стопы и кинематики ходьбы.

Гипотеза исследования заключается в том, что разработка технологии формирования статодинамической 
осанки позволит улучшить состояние биогеометрического профиля осанки, опорно-рессорных свойств стопы, 
вертикальную устойчивость тела и кинематику ходьбы младших школьников с нарушением слуха.

Цель исследования – научно обосновать и разработать технологию формирования статодинамической 
осанки детей младшего школьного возраста с нарушением слуха в процессе адаптивного физического 
воспитания для гармоничного развития их моторики.

Материал и методы: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, 
метод выкопировки из медицинских карт, опрос учителей физической культуры, педагогическое наблюдение, 
педагогический эксперимент, методы математической статистики.

В исследовании приняли участие 84 ученика в возрасте от 7 до 10 лет со сниженным слухом, учащихся в 
КЗО «БНРРМЦКР та ІН», г. Днепр.

Результаты: теоретически обоснована, разработана, экспериментально проверена и подтверждена 
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Вступ. Зміна світоглядної па-
радигми, в рамках якої пріоритет-
ною і довгостроковою метою стає 
людина, відбувається сьогодні 
у всіх сферах життя суспільства 
[14, 33, 35, 36, 37]. 

Урбанізація, зниження фізич-
ного й підвищення нервово-пси-
хічного навантажень, інформа-
ційні перевантаження – зазвичай, 
різною мірою, але відбиваються 
на стані здоров’я молодого по-
коління нашої держави та значно 
його погіршують, особливо серед 
тих його представників, які з на-
родження чи на початку свого 
життєвого шляху вже мають фі-
зичні вади [9, 27, 32]. Показники 
фізичного стану осіб з інвалідніс-
тю є важливим індикатором, який 
характеризує стан здоров’я нації 
та певною мірою відображає рі-
вень розвитку самої держави [17, 
25, 29]. 

На жаль, в Україні щорічно 
збільшується кількість дітей з по-
рушеннями розвитку сенсорних 
систем, значну частину з яких 
складають діти з вадами слуху 
[13,30].

Останнім часом спостеріга-
ється підвищений інтерес педаго-
гічного, наукового співтовариства 
та суспільства в цілому до про-
блеми навчання і виховання дітей 
з депривацією сенсорних систем 
у багатьох країнах світу, в тому 
числі і в Україні, що засвідчуєть-
ся появою різновекторних науко-
вих досліджень [1, 16, 28].

Низка наукових джерел при-

свячені упровадженню широкого 
спектра інноваційних підходів, 
засобів і технологій фізичного ви-
ховання школярів з вадами слуху 
[5, 22].

Відомо, що руховий апарат 
виконує важливі функції забезпе-
чення захисту, опори і руху тіла. 
У численних дослідженнях [15, 
29, 31] констатовано, що процес 
розвитку опорно-рухового апа-
рату (ОРА) дітей шкільного віку 
з депривацією сенсорних систем 
знаходиться під впливом різних 
чинників і підлягає певним змі-
нам, у тому числі і патологічним. 
Як зазначають фахівці [7, 24], од-
нією з причин відхилення у стані 
здоров’я, зниження темпів фізич-
ного розвитку, виникнення пато-
логічних процесів є порушення 
статодинамічної постави (СП) 
людини. 

На сучасному етапі статоди-
намічну поставу тлумачать як 
характеристику вертикального 
положення тіла, що знаходиться 
у рівновазі зі зміною в динаміці 
пози, і положення тіла з плином 
часу [7, 18, 21]. При цьому вер-
тикальне положення тіла дітей 
шкільного віку з системних пози-
цій оцінюється як певна гармонія 
взаємопов’язаних просторових 
характеристик їхнього тіла.

Узагальнюючи погляди фахів-
ців [11, 20, 23, 26], можна конста-
тувати той факт, що молодший 
шкільний вік особливий у системі 
шкільного навчання як основний 
період набуття соціального до-

свіду, зокрема інтенсивного фор-
мування інтересів, потреб, поси-
лення пізнавальних здібностей, 
фізичного розвитку. 

Дослідники [6, 10, 12] під-
креслюють, що для вирішення 
цих завдань слід передбачати ви-
бір адекватних форм, принципів, 
методів і засобів фізичного вихо-
вання. 

Однак, попри плідну роботу 
науковців у цій царині, поза їх-
ньою увагою залишилося розро-
блення технології, спрямованої на 
формування СП дітей молодшого 
шкільного віку з вадами слуху в 
процесі адаптивного фізичного 
виховання (АФВ).

Мета дослідження – науково 
обґрунтувати та розробити тех-
нологію формування статодина-
мічної постави дітей молодшого 
шкільного віку з вадами слуху в 
процесі адаптивного фізичного 
виховання для гармонійного роз-
витку їх моторики.

Методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення 
даних науково-методичної літера-
тури; метод викопіювання із ме-
дичних карт; опитування вчителів 
фізичної культури; педагогічне 
спостереження; педагогічний екс-
перимент, який проводився у ви-
гляді констатувального та форму-
вального експериментів; методи 
математичної статистики.

Статистичний аналіз. Систе-
матизацію матеріалу та первинну 
математичну обробку виконували 
із використанням програмних па-

технология, направленная на формирование статодинамической осанки детей младшего школьного 
возраста с нарушением слуха в процессе адаптивного физического воспитания. Технология базируется на 
структурных компонентах: организационном, диагностическом, методическом, контрольно-коррекционном, 
информационном и результативном. Алгоритм организации оздоровительных занятий состоит из трёх этапов: 
подготовительного, основного, поддерживающего и разработанной нами Школы «Статодинамическая осанка».

Выводы.  Педагогический эксперимент подтвердил эффективность разработанной технологии 
формирования статодинамической осанки детей младшего школьного возраста с нарушением слуха, что 
является основанием рекомендовать её в процессе адаптивного физического воспитания в специальных 
общеобразовательных учебных учреждениях для детей со сниженным слухом.

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, технология, нарушение слуха, статодинамическая 
осанка, дети младшего школьного возраста.
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кетів MS Excel (Microsoft, США), 
Statistiсa 8.0 (StatSoft, США).

Організація дослідження. 
Учасники. Дослідження прово-
дилися протягом 2015-2018 років 
на кафедрах фізіології та спор-
тивної медицини, теорії і мето-
дики фізичного виховання При-
дніпровської державної академії 
фізичної культури і спорту, а та-
кож у спеціальному навчальному 
закладі для дітей зі зниженим 
слухом у КЗО «БНРРМЦКР та 
ІН» Дніпропетровської обласної 
ради.

Для отримання експеримен-
тальних даних стосовно особли-
востей СП молодших школярів з 
вадами слуху, у констатувально-
му експерименті взяли участь 68 
учнів віком від 7 до 10 років.

Оцінку ефективності запропо-
нованої нами технології здійсню-
вали під час проведення форму-
вального експерименту, в якому 
брали участь 32 учня 7 років із 
вадами слуху, з яких 16 дітей – 
основна група (ОГ), і 16 дітей – 
контрольна група (КГ).

Здійснено узагальнення ре-
зультатів дослідження та сфор-
мовані висновки за матеріалами 
його проведення.

Результати дослідження.
Встановлено тенденцію до 

зменшення, з року в рік, частки 
дітей з нормальною поставою: 
з 37,5% у 7 років до 23,5% у 10 
років, та превалювання сутулої 
спини, що пов’язано з порушен-
ням слуху.

Дослідження біогеометрічно-
го профілю постави (БГП)  поста-
ви школярів 7-10 років з вадами 
слуху свідчить про його зниження 
з року в рік, що доводить необхід-
ність удосконалення навчального 
процесу з АФВ. Виявлено, що 
у групі дітей з сутулою спиною 
25% мають низький рівень цього 
показника. Вертикальна стійкість 
тіла у значної частки дітей харак-
теризується початковим і серед-
нім рівнем (до 81,3% у 7-річному 
віці), що свідчить про необхід-
ність особливої уваги саме до цієї 

вікової групи [3].
Дослідженням показників 

опорно-ресорних властивостей 
стопи встановлено, що плесневий 
кут α, який характеризує ресорні 
властивості стопи, коливається 
у дітей 7-10 років з вадами слу-
ху від 17,0 до 19,00, в той же час 
п’ятковий кут β, що характеризує 
опорні властивості коливається у 
межах від 19,5 до 22,00 [4]. 

Встановлено кількість факто-
рів, з яких складається факторна 
структура фізичного розвитку, 
статичної рівноваги тіла, стану 
БГП постави та опорно-ресорних 
властивостей стопи дітей від 7 до 
10 років з вадами слуху. Сформо-
вано25 показників об’єднаних у 
чотири фактори, які пояснюють, 
наприклад, у дітей 7 років 76,39% 
загальної дисперсії. У генераль-
ному факторі І «Біогеометричний 
профіль постави» виділилися по-
казники, які його характеризують 
– оцінка стану БГП у фронтальній 
і сагітальній площинах, а також 
інтегральна оцінка («вага» фак-
тора І пояснює 42,52% загальної 
дисперсії) (р<0,05). У факторі ІІ 
«Фізичний розвиток, вертикаль-
на стійкість тіла та параметри 
стопи» з навантаженням 21,53% 
(р<0,05) сконцентровано кілька 
взаємопов’язаних блоків: вік ди-
тини, довжина і маса тіла, окруж-
ність грудної клітки, показник 
вертикальної стійкості, довжина 
опорної частини стопи, висота 
гомілково-ступневого суглоба та 
висота верхнього краю човнопо-
дібної кістки. Фактор ІІІ «Опор-
но-ресорні властивості стопи» 
виявився біполярним. З наванта-
женням 7,61% (р<0,05) форму-
ється з п’яткового кута β, який 
характеризує опорні властивості 
стопи і має від’ємну кореляцію з 
кутом γ – показником, що харак-
теризує опорно-ресорні власти-
вості стопи. Фактор IV «Ресорні 
властивості стопи» визначається 
величиною плеснового кута α, що 
характеризує ресорні властивості 
стопи і пояснює 4,73% (р<0,05) 
загальної дисперсії. 

Аналіз показників часової 
структури фаз подвійної опори 
ніг свідчить про те, що тривалість 
фази подвійної опори лівої опо-
рної ноги склала (0,25; 0,02 с), а 
правої ноги – (0,24; 0,02 с). 

Порівнюючи отримані дані 
з даними Бен Жедду Адель Бен 
Ларбі (2007), встановлено, що 
тривалість вказаної фази лівої 
ноги у дітей з вадами слуху на 
44% (0,11 с) довша, ніж у здоро-
вих дітей і на 4% (0,01 с) – ніж 
у дітей з порушеннями постави. 
Водночас середньостатистична 
тривалість фази заднього кроку 
лівої опорної ноги склала (0,14; 
0,01 с), що відповідає тривалості 
цієї фази у здорових дітей. Нато-
мість, фаза заднього кроку правої 
опорної ноги у дітей становила 
(0,16; 0,02 с), що співвідноситься 
з тривалістю цієї фази у дітей з 
порушеннями постави та на 25% 
(0,04 с) менше, ніж у здорових ді-
тей.

Середня тривалість фази пе-
реднього кроку склала (0,24; 0,01 
с) для лівої опорної ноги та (0,24; 
0,02 с) для правої. 

Аналіз часових характеристик 
фаз ходьби дітей 7 років з вада-
ми слуху в залежності від типу 
постави, дозволив виявити, що у 
дітей з нормальною поставою в 
усіх фазах кроку результати кра-
щі, ніж у дітей з порушеннями 
постави [2]. 

Таким чином, отримані резуль-
тати свідчать про необхідність 
удосконалення навчального про-
цесу з АФВ з метою формування 
СП дітей молодшого шкільного 
віку з вадами слуху.

Для виявлення існуючих під-
ходів щодо формування СП мо-
лодших школярів з вадами слуху, 
у процесі дослідження було залу-
чено 9 експертів, які одностайно 
схиляються до того, що стан ОРА 
вказаного контингенту дітей знач-
но нижчий порівняно з практично 
здоровими дітьми. Усі експерти 
вважають недостатніми заходи, 
направлені на формування СП 
дітей молодшого шкільного віку 
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з вадами слуху та переконані у 
необхідності удосконалення на-
вчального процесу з АФВ. Серед 
чинників, які лімітують навчаль-
ний процес, експерти назвали від-
сутність обґрунтованої технології 
формування СП дітей молодшого 
шкільного віку з вадами слуху.

Таким чином, опитування й ан-
кетування експертів та результати 
констатувального експерименту 
підтверджують необхідність роз-
робки обґрунтованої технології 
формування СП молодших шко-
лярів з порушенням слуху.

Розроблена структура техно-
логії формування СП дітей мо-
лодшого шкільного віку з вадами 
слуху в процесі АФВ представле-
на на рисунку 1. 

Мета технології – формуван-
ня СП дітей молодшого шкіль-
ного віку з вадами слуху в про-
цесі АФВ для підвищення його 
здоров’яформуючої спрямова-
ності.

Зміст технології спирається на 
фундаментальні положення теорії 
та методики АФВ, у процесі якого 
виконуються загальні (Н.В. Мос-
каленко, 2014; С.П. Савлюк, 2018; 
Т.М. Ричок, 2018) та спеціальні 
завдання: підвищення рівня стану 
БГП і вертикальної стійкості тіла; 
забезпечення розвитку часових 
характеристик фаз ходьби; зміц-

нення м’язово-зв’язкового апа-
рату стопи та м’язів, що форму-
ють ортоградну позу; отримання 
знань про правила елементарних 
прийомів контролю стану СП, що 
дозволить підвищити ефектив-
ність процесу АФВ.

Розроблення технології здій-
снювалося на основі загально-
прийнятих і спеціальних прин-
ципів АФВ (Т.П. Бегидова, 2007; 
Н.В. Москаленко 2014 Л.Н. Рос-
томашвили, 2014).

Узагальнення наукових даних 
(Т.П. Бегидова, 2007; Ростомаш-
вили, 2014; Н.В. Москаленко 
2014; Н.Є. Пангелова, 2017; Т.М. 
Ричок,  2018; С.П. Савлюк, 2018) 
дало змогу сформулювати умови 
практичної реалізації авторської 
технології: організаційні, соці-
ально-адаптаційні, дидактичні.

Авторська технологія включає 
низку взаємопов'язаних струк-
турних компонентів: організацій-
ний, діагностичний, методичний, 
контрольно-корекційний і резуль-
тативний.

Організаційний компонент 
технології передбачає оцінку до-
цільності застосування технології 
формування СП дітей молодшого 
шкільного віку з вадами слуху, 
умов її впровадження.

Діагностичний компонент тех-
нології дає можливість визначити 

соматоскопічні показники, рівень 
стану БГП постави, показників 
опорно-ресорних властивостей 
стопи, статичної рівноваги тіла, 
кінематики ходьби дітей молод-
шого шкільного віку з вадами 
слуху.

Методичний компонент тех-
нології використовували для пла-
нування профілактично-корек-
ційних заходів в процесі АФВ з 
урахуванням рівня стану БГП по-
стави, опорно-ресорних власти-
востей стопи, статичної рівнова-
ги тіла та часових характеристик 
фаз ходьби молодших школярів.

Контрольно-корекційний ком-
понент технології орієнтований 
на оцінку проміжних результатів 
формування СП дітей молодшого 
шкільного віку з вадами слуху в 
процесі АФВ.

Результативний компонент 
передбачає діагностику рівня 
стану БГП постави, опорно-ре-
сорних властивостей стопи, ста-
тичної рівноваги тіла та кінема-
тики ходьби дітей молодшого 
шкільного віку з вадами слуху, а 
також оцінку ефективності  ав-
торської технології.

Розроблена технологія вклю-
чає підготовчий, основний та під-
тримуючий етапи, які були інте-
гровані в навчальну програму для 
1-го класу (Б.Г. Шеремет, 2014).

На підготовчому етапі здій-
снювали скринінг стану БГП по-
стави та опорно-ресорних власти-
востей стопи; визначали вихідний 
рівень статичної рівноваги тіла, 
кінематики ходьби; адаптацію ор-
ганізму школярів до фізичних на-
вантажень.

Основний етап був спрямова-
ний на формування СП дітей мо-
лодшого шкільного віку з вадами 
слуху.

Підтримуючий етап був спря-
мований на збереження сформо-
ваного навику СП дітей.

Розроблена технологія містить 
корекційно-профілактичні впра-
ви, які увійшли до низки класів-
студій Школи «Статодинамічна 
постава» (рис.2).

Рис. 1. Структура технології формування СП дітей 
молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі АФВ 
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«Корекційна студія» передба-
чала включення вправ, спрямова-
них на корекцію порушень поста-
ви, підвищення рівня стану БГП 
постави, статичної рівноваги тіла, 
забезпечення природнього розвит-
ку часових характеристик фаз 
ходьби; зміцнення м’язів стопи. 
Корекційна студія була інтегро-
вана в зміст «Школи культури ру-
хів з елементами гімнастики» (18 
годин) навчальної програми пер-
шого класу спеціальних загально-
освітніх навчальних закладів для 
дітей зі зниженим слухом.

«Студія профілактики» перед-
бачала включення вправ, спрямо-
ваних на нормалізацію геометрії 
суглобових компонентів стопи і 
зміцнення її м’язово-зв'язкового 
апарату та включено у «Школу 
пересувань» (13 годин).

«Студія динамічної постави» 
передбачала включення вправ, 
спрямованих на формування пра-
вильного положення тіла при ви-
конанні різних фізичних вправ. 
Студія динамічної постави є скла-
довою «Школи м’яча» (8 годин).

«Студія статичної постави» 
передбачала включення вправ, 
спрямованих на зміцнення м’язів, 
що формують ортоградну позу, на 
розвиток і вдосконалення верти-
кальної стійкості тіла у дітей,  які 
інтегровано в «Школу стрибків» 
(4 години).  

«Студія рухливих ігор і ес-
тафет» передбачала включення 
рухливих ігор і естафет, спрямо-
ваних на підвищення рівня фізич-
ної підготовленості, формування 
навичок стереотипу правильної 
постави і СП і містить рухливі 
ігри та естафети, які враховували 
рекомендації провідних фахівців 
з фізичного виховання дітей мо-
лодшого шкільного віку [11, 23, 
26, 29, 35]. Студія рухливих ігор і 
естафет була включена в «Школу 
активного відпочинку» (рекреа-
ція).

У процесі реалізації техноло-
гії використовували методи на-
вчання, враховуючи особливості 
сприйняття дітьми навчального 
матеріалу, певний запас знань і 
умінь, наявність попередньо-
го рухового досвіду. На уроках 
фізичної культури вчителі зна-
йомили школярів, за допомогою 
розробленої мультимедіа презен-
тації, зі значенням використання 
фізичних вправ для покращення 
здоров’я та формування правиль-
ної постави [8].

Критеріями ефективності роз-
робленої технології визначено 
статистично значущі зміни по-
казників фізичного розвитку, БГП 
постави, вертикальної стійкості 
тіла, опорно-ресорних властивос-
тей стопи та динаміки часових ха-
рактеристик фаз ходьби.

Оцінку ефективності автор-
ської технології здійснювали під 
час проведення формувального 
експерименту у групі обстежених 
школярів 7 років з вадами слуху. 
Кількість обстежених склала 32 
учня, з яких 16 – ОГ і 16 – КГ.

У дітей КГ заняття фізичною 
культурою відбувалося за на-
вчальною програмою предмета 
«Фізична культура» для 1-4 кла-
сів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей зі 
зниженим слухом (Б.Г. Шеремет, 
2014). Діти ОГ займалися за роз-
робленою технологією форму-
вання СП. 

Встановлено, що після експе-
рименту стан ОРА дітей КГ за-
лишився практично незмінним. 
Кількість дітей з нормальною 
поставою зменшилася на 6,25%, 
оскільки одна дитина перейшла 
до групи дітей зі сколіотичною 
поставою. Водночас у дітей ОГ 
відбулися позитивні зрушення 
в функціональному стані ОРА. 
Важливо відзначити, що піс-
ля експерименту частка дітей з 
нормальною поставою зросла на 
25%  за рахунок зменшення кіль-
кості дітей з сутулою спиною на 
18,75%  та з плоскою – на 6,25%.

Після експерименту кількість 
дітей КГ за рівнем стану БГП по-
стави або не змінилися (у випадку 
з нормальною і сколіотичною по-
ставою та сутулою спиною), або, 
як у випадку з плоскою спиною, 
погіршилася, тобто збільшилася 
частка дітей із низьким рівнем.

Узагальнення результатів екс-
перименту довело, що у дітей 
ОГ підвищення рівня стану БГП 
відбулося у всіх школярів, неза-
лежно від типу порушення ОРА, 
що спостерігалося на його почат-
ку. Після експерименту відбулося 
збільшення кількості дітей ОГ із 
сколіотичною поставою, які ха-
рактеризувалися високим рівнем 
стану БГП постави на 66,7%. 
Водночас, на 100% зросла кіль-
кість дітей з плоскою спиною, у 
яких зафіксовано середній рівень 
стану БГП постави.

Рис. 2. Школа «Статодинамічна постава» – авторські студії 
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Після завершення експери-
менту відбулися позитивні зміни 
й у стані опорно-ресорних влас-
тивостей стопи дітей ОГ у по-
рівнянні з дітьми КГ. У дітей ОГ 
збільшилися показники: довжини 
опорної частини стопи на 2,4%; 
висоти гомілково-ступневого су-
глоба на 5,3%; висоти верхньо-
го краю човноподібної кістки на 
3,5%; плесневого кута α на 5,0% 
(p<0,01); п’яткового кута β на 
3,9% (, p<0,01).

Дискусія. Ґрунтовний аналіз 
результатів дослідження дітей ОГ 
дозволив виявити характерні осо-
бливості динаміки стану опорно-
ресорних властивостей стопи, зу-
мовлені педагогічним впливом, в 
залежності від типу постави.

Розподіл дітей за рівнем ста-
тичної рівноваги тіла свідчить, 
що після експерименту кількість 
дітей КГ з достатнім рівнем 
збільшилась на 12,5%, а з серед-
нім – на 18,75% за рахунок змен-
шення частки дітей з початковим 
рівнем. При цьому середнє зна-
чення показника дітей КГ зросло 
на 11,54%, а у дітей ОГ середньо-
статистичний показник статичної 
рівноваги тіла наприкінці екс-
перименту зріс на 32,1%. Аналіз 
отриманих даних показав, що не-
залежно від типу постави у дітей 
ОГ відбулися більш помітні по-
зитивні зрушення за тестом, який 
характеризує їх статичну рівнова-
гу тіла порівняно із дітьми КГ.

Вивчення динаміки часових 
характеристик фаз ходьби дітей 7 
років з вадами слуху під впливом 
авторської технології дозволило 
встановити доцільність її засто-
сування з метою формування СП 
молодших школярів з вадами слу-
ху. Після експерименту виявило-
ся, що тривалість фази подвійної 
опори лівої опорної ноги у дітей 
ОГ статистично значуще менша 
( p<0,05) на відміну від дітей КГ; 
фаза переднього кроку лівої опор-
ної ноги дітей ОГ статистично 
значуще менш тривала (p<0,05); 
фаза подвійної опори правої опо-
рної ноги у дітей ОГ статистично 

значуще менш тривала ( p<0,05), 
ніж у дітей КГ.

Таким чином, педагогічний 
експеримент підтвердив ефектив-
ність розробленої  технології фор-
мування статодинамічної постави 
дітей молодшого шкільного віку 
з вадами слуху, що дає всі під-
стави рекомендувати її для вико-
ристання в процесі адаптивного 
фізичного виховання у спеціаль-
них загальноосвітніх навчальних 
закладах для дітей зі зниженим 
слухом.

Висновки:
1. Теоретичний аналіз даних 

спеціальної та науково-методич-
ної літератури  свідчить про те, 
що поза  увагою залишилося роз-
роблення технології формування 
статодинамічної постави дітей 
молодшого шкільного віку з ва-
дами слуху в процесі адаптивного 
фізичного виховання, з урахуван-
ням рівня стану біогеометрично-
го профілю постави, вертикальної 
стійкості тіла, кінематики ходьби, 
опорно-ресорних властивостей 
стопи.

2. Відзначено тенденцію до 
зменшення частки дітей з нор-
мальною поставою з року в рік у 
дітей молодшого шкільного віку 
з вадами слуху та превалювання 
сутулої спини. Серед дітей 7-10 
років з вадами слуху, що характе-
ризуються сутулою спиною, 8,8% 
мають середній рівень стану біо-
геометричного профілю постави, 
а 25% низький.

3. Отримані дані свідчать про 
порушення опорно-ресорних 
властивостей стопи. Так, плесне-
вий кут α, який характеризує ре-
сорні властивості стопи, колива-
ється у дітей 7-10 років з вадами 
слуху від 17,0 до 19,00, в той же 
час п’ятковий кут β, що характери-
зує опорні властивості стопи коли-
вається у межах від 19,5 до 22,00.

4. Аналіз часових характерис-
тик фаз ходьби в залежності від 
типу постави свідчить про те, що 
у дітей з нормальною поставою в 
усіх фазах кроку показники кра-
щі, ніж у дітей з порушеннями 

постави. 
5. Обґрунтовано та розробле-

но технологію формування ста-
тодинамічної постави дітей мо-
лодшого шкільного віку з вадами 
слуху в процесі адаптивного фі-
зичного виховання, яка базується 
на таких структурних компонен-
тах: організаційному, діагностич-
ному, методичному, контрольно-
корекційному, інформаційному 
та результативному. Технологія 
включає такі етапи: підготовчий, 
основний, підтримуючий. Автор-
ська технологія містить корекцій-
но-профілактичні вправи, що уві-
йшли в  Школу «Статодинамічна 
постава», яка включає низку сту-
дій: «Корекційна студія», «Студія 
профілактики», «Студія динаміч-
ної постави», «Студія статичної 
постави», «Студія рухливих ігор 
і естафет».

6. Під впливом розробленої 
технології у дітей ОГ відбулося 
збільшення загальної оцінки ста-
ну біогеометричного профілю по-
стави молодших школярів з вада-
ми слуху у середньому на 16,7%. 
Порівняльний аналіз показників 
стану біогеометричного профі-
лю постави у дітей ОГ довів на-
явність статистично значущих 
відмінностей між інтегральною 
оцінкою його стану до і після екс-
перименту.

У дітей КГ після експеримен-
ту у сагітальній площині середній 
показник стану біогеометричного 
профілю постави зменшився на 
2,5%, у фронтальній – на 5,3%, 
а загальний погіршився на 3,8%. 
Встановлено, що середній показ-
ник біогеометричного профілю 
постави дітей КГ у сагітальній 
площині після експерименту ста-
тистично значуще) не змінився, а 
у фронтальній площині достовір-
но знизився. 

7. Встановлено позитивний 
вплив засобів і методів автор-
ської технології на формування 
опорно-ресорних властивостей 
стопи, показників статичної рів-
новаги тіла дітей та кінематичну 
структури ходьби у дітей на від-
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