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Аннотация
В статье, с помощью мето-

да антропометрии, определены 
соматометрические показате-
ли физического развития детей 
младшего школьного возраста с 
нарушениями слуха. Проанализи-
рованы и представлены антропо-
метрические данные длины тела, 
массы тела, окружности грудной 
клетки, которые сравнивались с 
показателями практически здоро-
вых детей того же возраста. Дан-
ные детей младшего школьного 
возраста с нарушениями слуха 
статистически достоверно отли-
чаются от показателей практиче-
ски здоровых сверстников.
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физическое воспитание, школь-
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Annotation
The article by the method of an-

thropometry, identified somatomet-
ric physical development of children 
of primary school age with impaired 
hearing. Analyzed and presented 
anthropometric data of body length, 
body weight, chest circumference, 
which were compared with healthy 
children of the same age. These pri-
mary school children with hearing 
impairment was significantly differ-
ent from that of healthy peers.
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Постановка проблеми. Як 
свідчить світовий і вітчизняний 
досвід, число осіб з відхилення-
ми у розвитку має тенденцію до 
збільшення. Цьому є ряд причин: 
дестабілізація суспільства і окре-
мих сімей, відсутність нормаль-
них гігієнічних, економічних, 
екологічних умов для майбутніх 
матерів і дітей різних вікових 
груп [1, 6]. У багатьох людей ви-
никають психічна, пізнавальна 
депривація, недостатність задо-
волення сенсорних та емоційних 
контактів і потреб. Ці патологічні 
фактори призводять до різних за-
хворювань і відхилень у розвитку 
[1, 2, 9].

Важливим напрямком фізкуль-
турно-оздоровчої роботи серед 
школярів з різною нозологією є 
покращення їхнього фізичного 
розвитку і здоров’я, профілактика 
та корекція порушень у процесі 
розвитку [1, 11].

Особливо актуальним це пи-
тання є для школярів з вадами 
слуху, кількість яких збільшується 
з кожним роком. За даними Мініс-
терства освіти і науки в Україні на-
лічується понад 5,9 тис. школярів 
з порушеннями слуху, з них – 2,9 
тис. глухих і 3 тис. слабочуючих 
дітей шкільного віку [1,  12].

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Показники фізичного 
розвитку розглядаються як один 
із критеріїв відхилення в стані 
здоров’я. Вони використовуються 

для аналізу різноманітних пато-
логічних захворювань організму 
дитини [5, 14]. 

Аналіз науково-методичної 
літератури свідчить, що при пов-
ному або частковому порушенні 
функцій слуху у молодших шко-
лярів помічається відставання у 
фізичному розвитку і рівні коор-
динаційних здібностей порівняно 
зі здоровими дітьми [2, 4, 5, 14].

На думку багатьох авторів, 
слабочуючі діти 7-10 років від-
стають від практично здорових 
однолітків за окремими показни-
ками фізичного розвитку, сфор-
мованості фізичних якостей і піз-
навальних процесів [8, 13].

Голозубец Т.С. [3] відзначає, 
що фізичний розвиток відіграє 
велику роль у формуванні всіх 
психічних функцій і особистості 
дитини в цілому. Рівень фізично-
го розвитку дитини зумовлений 
низкою факторів, прояв яких за-
лежить від умов життя, стану 
здоров'я, спадковості .

 Овсяникова Є.Ю. [10] вважає, 
що фізичний розвиток є одним із 
важливих компонентів у структу-
рі рухової сфери дитини. Від рів-
ня фізичного розвитку значною 
мірою залежить прояв рухових 
і функціональних можливостей 
дітей. Діти, з високим рівнем фі-
зичного розвитку, значно активні-
ші в рухової діяльності, швидше 
опановують нові рухи, ефективні-
ше їх виконують.
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Губарєва Н.В. та Киргизов 
А.П. [4, 7] вважають, що фізич-
ний розвиток – це закономірний 
процес становлення і зміни форм 
і функцій організму дитини, який 
відбувається під впливом умов 
життя, зокрема, фізичного вихо-
вання. Саме тому при виборі засо-
бів і методів фізичного виховання 
необхідно враховувати і показни-
ки фізичного розвитку дітей з по-
рушеннями слуху.

Роботу виконано відповідно 
Зведеного плану науково-дослід-
ної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2011–2015 роки 
Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту до теми 3.7 
«Вдосконалення біомеханічних 
технологій у фізичному вихован-
ні та реабілітації з урахуванням 
індивідуальних особливостей мо-
торики людини» (номер держав-
ної реєстрації 011U001734).

Все перераховане вище стало 
підставою для проведення до-
сліджень, метою яких було ви-
значення соматометричних по-
казників фізичного розвитку 
дітей молодшого шкільного віку з 
депривацією слуху.

 Методи дослідження, які 
використовувалися для досяг-
нення мети дослідження: аналіз 
спеціальної науково-методичної 
літератури та антропометричний 
метод (визначення довжини тіла,  
маси тіла, та окружності грудної 
клітини (ОГК).

Результати досліджень. Од-
ним з найбільш важливих показ-
ників здоров'я дитячого населен-
ня є фізичний розвиток, під яким 
прийнято розуміти комплекс 
морфофункціональних ознак, які 
характерезуют високий рівень 
біологічного розвитку дитини. [2, 
12]. В результаті проведених  до-
сліджень нами були виявилені ха-
рактеристики морфометричного 
стану дітей 7-10 років з порушен-
нями слуху, а саме: довжини тіла, 
маси тіла, ОГК. 

Антропометричні дані, що 
представлені у табл. 1, демон-
струють показники довжини тіла, 

маси тіла, ОГК дітей молодшого 
шкільного віку з порушеннями 
слуху. Представлені результати 
також порівнювались із показни-
ками практично здорових дітей 
того ж віку. 

Проаналізувавши показники 
довжини тіла дітей молодшого 
шкільного віку з порушеннями 
слуху, ми виявили, що у кожному 
віковому періоді є статистично 
достовірна різниця (р<0,05) між 
практично здоровими дітьми та 
їх однолітками з порушеннями 
слуху.

Вивчення соматометрических 
показників дітей з порушеннями 
слуху показало, що середня дов-
жина тіла обстежених школярів 
7 років в середньому становить 
123,2 см при S = 1,07 см, у дітей  
8 років – 125,6 см при S = 1,45 
см, у дітей 9 років – 130,2 см при 
S = 1,78 см та у дітей 10 років - 
133,4 см при S = 2,19 см. Слід 
зазначити, що практично здоро-
ві діти в кожній з вікових груп, а 
саме 7, 8, 9 і 10 років мають дещо 
більші показники довжини тіла.

Аналіз представлених ре-
зультатів засвідчує, що існує 
статистично достовірна різниця 
(р<0,05)  у показних маси тіла 
між практично здоровими молод-
шими школярами та їх однолітка-
ми з порушеннями слуху. Ця різ-
ниця спостерігається у кожному 
віковому періоді. 

Встановлено, що середня маса 
тіла у дітей  7 років з порушення-
ми слуху становить 21,49 см при 
S = 1,6 см, 8 років – 24,31 см при 
S = 1,85 см, 9 років – 26,14 см при 
S = 1,67 см та 10 років – 31,51 см 
при S = 2,94 см. 

Під час порівняльного аналізу 
показників маси тіла молодших 
школярів з порушеннями слуху 
нами було встановлено, що всі 
діти з порушеннями слуху ста-
тистично достовірно показують 
гірші результати (р<0,05) у порів-
нянні з показниками практично 
здорових дітей.

Отримані результати до-
сліджень засвідчили, що діти 

молодшого шкільного віку з 
порушеннями слуху статистич-
но достовірно поступаються 
(р<0,05) своїм практично здоро-
вим одноліткам за показниками 
ОГК. 

Середньостатистичні дані 
ОГК дітей з порушеннями слуху 
складають   51,83 при S = 2,22 у 
дітей 7 років, 55,57 см при S = 
2,02 см у дітей 8 років, 59,14 см 
при S = 1,6 см у дітей 9 років і  
63,54 см при S = 2,29 см у дітей 
10 років, у практично здорових 
дітей ОГК в 7 років становить в 
середньому 59,14 см при S = 2,09 
см, у 8 років – 63,23 см при S = 
3,28 см, 9 років – 65,79 см при S 
= 1,79 см та у  10 років – 66,45 см 
при S = 3,22.

У результаті порівняння сома-
тометричних показників обстеже-
них школярів було встановлено, 
що середньостатистичні показ-
ники довжини тіла, маси тіла і 
ОГК дітей з порушеннями слуху 
у всіх вікових групах мають дещо 
менші значення в порівнянні зі 
практично здоровими однолітка-
ми. Отримані результути поясню-
ються впливом порушень слуху 
на розвиток тотальних розмірів 
дітей молодшого шкільного віку.

Висновки
1. Аналіз науково-методичної 

літератури свідчить, що фізичний 
розвиток є одним з показників 
здоров’я дітей. Вивчення осо-
бливостей фізичного розвитку 
дітей молодшого шкільного віку 
з порушеннями слуху необхідно 
використовувати при побудові 
оздоровчо-корекційних програм. 
На сьогодні сучасна спеціальна 
освіта орієнтована на збереження 
систем і функцій, які виконують 
компенсаторно-розвиваючі на-
вантаження і зумовлюють його 
інтеграцію в суспільство. Так, 
аналізуючи зріст дітей, які ма-
ють порушення слуху, можна за-
свідчити їх соціалізацію шляхом 
соціальної адаптації. Необхідно 
розробляти нові методи навчання 
руховим діям згідно індивідуаль-
них можливостей і потреб учнів, 
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Таблиця 1
Соматометричні показники дітей молодшого шкільного віку

Значення показників довжини тіла, см
7 років (n=24) 8 років (n=28) 9 років (n=28) 10 років (n=25)

x S x S x S x S
Діти з порушеннями слуху (n=105) 123,20 1,07 125,6* 1,45 130,2* 1,78 133,40 2,19
Практично здорові діти (n=105) 124,82 1,33 132,78 1,84 134,76 1,67 140,00 2,39

Значення показників маси тіла, кг
Діти з порушеннями слуху (n=105) 21,49 1,60 24,31* 1,85 26,14* 1,67 31,51 2,94
Практично здорові діти (n=105) 24,69 1,66 31,07 1,95 34,01 2,22 37,66 2,33

Значення показників окружності грудної клітини, см
Діти з порушеннями слуху (n=105) 51,83 2,22 55,57* 2,02 59,14* 1,60 63,54 2,29
Практично здорові діти (n=105) 59,14 2,09 63,23 3,28 65,79 1,79 66,45 3,22

Примітка: * − різниця між показниками дітей з порушеннями слуху і практично здоровими однолітками 
статистично достовірна на рівні р<0, 05

що передбачає виявлення фізич-
ного розвитку дітей молодшого 
шкільного віку, які мають пору-
шення слуху.

2. У процесі проведення кон-
статувального експерименту вста-
новлено, що у дітей молодшого 
шкільного віку з порушеннями 
слуху окремі антропометричні 
дані статистично достовірно від-
різняються (р<0,05) від показни-
ків практично здорових одноліт-
ків.

В подальшому, на основі про-
ведених досліджень, планується 
розробка технології корекції по-
рушень координаційних здібнос-
тей дітей молодшого шкільного 
віку з вадами слуху.
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