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декілька рівнів: початковий, середній та для тренованих, кожен з яких 
вирішує свої завдання.

Так, функціональний тренінг - це тренування, спрямоване на 
навчання руховим діям, виховання фізичних якостей (загальної 
витривалості, координаційних (збереження рівноваги), силових 
здібностей та гнучкості, а також гармонійний розвиток всіх м'язових 
груп опорно-рухового апарату.
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Анотація. У статті розглянуто особливості фізичного розвитку та стану 
здоров'я дітей з вадами слуху. Розкритий вплив цілеспрямованої корекції 
фізичного розвитку, рухових порушень, загального сомат ичного стану організму 
дітей з вадами слуху засобами фізичної реабілітації.

Ключові слова: фізична реабілітація, вади слуху, корекція порушень.

Сенсорні системи тісно пов’язані з фізичним, психічним 
розвитком та рухом дітей. Виключення будь якої системи аналізаторів 
означає порушення всього ходу розвитку дитини. За статистичними 
даними значна кількість дитячого населення України має порушення 
слуху. Питанню фізичної реабілітації цієї категорії дітей приділяють 
велику увагу, однак існує низка проблем, пов’язаних з особливостями 
розвитку їхньої рухової сфери, фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості.

Між порушенням слуху й руховою системою існує тісна 
функціональна взаємозалежність [1, с.73]. Дослідження науковців 
відзначають своєрідність рухової сфери дітей із порушенням слуху:
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низький рівень розвитку просторового орієнтування; відхилення в 
розвитку моторної сфери (дрібної моторики кисті та пальців рук, 
узгодженості рухів окремих ланок тіла в часі й просторі, 
диференціювання та ритмічності рухів); недостатньо точна 
координація й невпевненість рухів, що виявляється в основних 
рухових навиках; сповільненість оволодіння руховими навиками; 
важкість збереження в глухих і слабочуючих осіб статичної та 
динамічної рівноваги; відставання в розвитку фізичних здібностей 
(швидкісно-силових, силових, витривалості та ін.); сповільнена 
реагуюча здатність, швидкість виконання окремих рухів і темпу 
рухової діяльності в цілому [2, с.189; 3, с. 9].

Порушення в руховій сфері слабочуючих школярів носять 
взаємопов’язаний характер й обумовлені загальними причинами: 
структурою слухового дефекту, ступенем функціональної активності 
вестибулярного аналізатора, недостатністю мовної функції, 
скороченням обсягу інформації, станом рухового аналізатора. Глухі 
школярі витрачають на освоєння складно-координованих навиків 
значно більше часу, поступаються в статичній і динамічній рівновазі 
школярам зі збереженим слухом, мають менший рівень максимальних 
досягнень у точності та визначенні часу рухів [11, с. 8].

Дослідження координаційних здібностей виявило в глухих дітей 
недостатньо точну координацію, невпевненість рухів, трудність 
збереження статичної й динамічної рівноваги, низький рівень 
просторового орієнтування, уповільнене оволодіння руховими 
навичками [11, с. 12].

Фахівці пояснюють порушення рухової сфери слабочуючих дітей 
недостатньою функціональною активністю вестибулярного апарату 
[12, с. 20]. Вестибулярна система глухих дітей характеризується 
зниженням функціонального стану, що негативно впливає на статичну 
й динамічну рівновагу. Ураження слухового аналізатора позначається 
на роботі кінестетичного апарату, супроводжується затримкою 
формування прямостояння, порушенням м’язового тонусу та здатності 
підтримання рівноваги, недорозвиненням просторової орієнтації, 
труднощами в диференціації рухових відчуттів і виконанні складно- 
координаційних рухів, у недостатньому виробленні чітких, плавних і 
розмірених рухів [6, с. 7; 10, с.11].

І.В. Хмельницька встановила, що показники, які характеризують 
здатність дітей із порушенням слуху до збереження стійкості статичної 
пози статистично вірогідно нижчі, ніж показники їхніх здорових 
однолітків. Під час ходьби з розплющеними очима глухі діти старшого 
віку тримаються так само, як і здорові. Проте в процесі ходьби із
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заплющеними очима між глухими й дітьми зі збереженим слухом 
виявлено помітну різницю. Розлади рівноваги в глухих за відсутності 
зорового контролю відзначаються в 45,7 % [13, с. 14].

Результати аналізу особливостей прояву швидкісних якостей 
засвідчили виражені відмінності між глухими дітьми та дітьми зі 
збереженим слухом. Середні величини швидкості сенсорно-рухової 
реакції при зниженні інтенсивності звукового інформаційного потоку 
виявилися меншими, ніж при нормальному функціонуванні слухового 
аналізатора. Час латентного періоду зорово-моторної реакції в глухих 
відрізняється від здорових однолітків.

В ігровій діяльності, де потрібний комплексний прояв швидкісних 
якостей, найбільше відставання від школярів зі збереженим слухом за 
рівнем розвитку швидкості спостерігається в молодшому та, частково, 
у середньому шкільному віці. Швидкість як комплексна рухова якість 
людини має велике значення для успішного орієнтування й 
мобільності дітей. Водночас існують численні підтвердження того, що 
рівень розвитку всіх форм прояву швидкості (час рухової реакції, 
частота одиночного руху чи цілісного рухового акту) у слабочуючих 
дітей значно нижча, ніж у здорових однолітків.

За даними фахівців, у дітей із порушеннями слуху спостерігається 
низький рівень м’язової сили. Зокрема, у цього контингенту 
реєструють відставання показників станової сили й статичної 
витривалості.

До характерних особливостей фізичної підготовленості глухих 
дітей середнього шкільного віку належать низькі показники загальної 
фізичної підготовленості, особливо рівень розвитку сили та 
гнучкості [9]. Останнє в роботі з глухими школярами набуває 
особливої значущості, якщо мати на увазі той винятковий вплив мови 
на психічний і фізичний розвиток глухих дітей, який відзначено в 
дослідженнях загальної та спеціальної психології [5]. Аналіз наукових 
досліджень, педагогічних спостережень і проведені обстеження 
фізичного стану дітей, котрі не чують, виявили значне відставання в 
показниках швидкісно-силових якостей та різних проявах 
координаційних здібностей. Дослідження, проведені Н.Г. Байкіною, 
Л.Г. Евсєєвим та ін., свідчать про те, що порушення слуху в дітей уже 
в 7-10 років супроводжуються розладами рухової функції та 
координаційних здібностей [4; 7]. У низці робіт указано, що в 
слабочуючих дітей простежується затримка розвитку локомоторних 
функцій, що, зі свого боку, впливає на формування зв’язків між 
аналізаторами, звужує ближній простір, порушує точність рухів,
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статичну й динамічну рівновагу, здатність засвоювати заданий ритм 
рухів [4; 6].

Характеризуючи фізичний розвиток глухих і слабочуючих дітей, 
багато авторів відзначають, що втрата (або порушення) слуху в 
дитячому віці вповільнює природний хід їхнього фізичного розвитку. 
У цих дітей нижчі, порівняно зі здоровими однолітками, основні 
показники фізичного розвитку: довжина й маса тіла, окружність 
грудної клітки [8].

Корекція рухової сфери глухих дітей, застосування засобів та 
методів фізичної реабілітації стає необхідною умовою вирішення 
проблеми їх адаптації до умов сучасного життя. Рішення проблеми 
корекції рухової сфери пов'язано з розвитком і тренуванням функції 
рівноваги, формуванням правильної постави, корекцією і 
профілактикою плоскостопості, розвитком дихання, координації 
рухів. Одним з важливих корекційних завдань глухих і слабочуючих 
дітей є розвиток їхнього орієнтування в просторі. Для цього 
використовуються вправи, пов'язані зі зміною місцезнаходження 
дитини і розміщення інвентарю в залі, зміною напрямку й умов руху. 
Дітей необхідно тренувати у швидкому виконанні ряду рухів, 
розвивати їх рухову реакцію в іграх, змінювати умови застосування 
сформованих навичок і умінь. Використання звукового супроводу у 
процедурах фізичної реабілітації допомагає розвитку відчуття ритму, 
вібраційній чутливості, розрізненню повільних і швидких звучань, що 
сприяє розвитку слухового сприйняття. При розучуванні нових 
рухових дій на заняттях з глухими дітьми рекомендується 
застосовувати повільні музичні композиції з яскраво вираженим 
низькочастотним звучанням у ритмі andante (спокійний) або moderato 
(середній). В реабілітаційно-відновні заходи також включають 
технічні засоби реабілітації. Ними являються спеціальні засоби для 
самообслуговування, догляду, орієнтування, спілкування і обміну 
інформації та засоби для навчання і занять трудовою діяльністю, 
протезні вироби (слухові апарати, кохлеарні імпланти). У процесі 
занять у дітей розвивається довільна увага, уміння діяти по 
наслідуванню дорослому і по наочному зразку, а потім і самостійно 
виконувати вправи, орієнтуючись на словесні інструкції. Діти вчаться 
діяти в колективі, погоджуючи свої дії з діями інших дітей, 
допомагають їм, виявляють ініціативу, самостійність, витримку в іграх 
і вправах. Досягнення успіху у виконанні завдань і вправ позитивно 
відображається на особистісному розвитку дитини. Важливе значення 
для подальшого фізичного розвитку має формування зацікавленості до 
занять. Необхідні систематичні проведення з дітьми занять, у зміст
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яких включається робота щодо загального розвитку, а також 
спеціальні ігри та вправи з розвитку мовлення, слухового сприйняття. 
Тривалість занять та їх кількість залежать від віку дитини, його 
психофізичного стану. Заняття проводяться протягом дня кілька разів, 
в періоди бадьорості дитини. Для підвищення у глухих дітей стійкості 
уваги доцільно проводити заняття у вигляді гри або вправи колірного 
і звукового супроводу, що активізують компенсаторні можливості 
сенсорних систем глухих дітей. З метою підвищення рухової 
активності у процедурах фізичної реабілітації рекомендується 
застосовувати ритмічну музику з пульсуючими колірними режимами 
(червоного, жовтого і зеленого кольорів), адекватну завданням і 
структурі рухових дій, виконуваних дітьми.
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Богдановська Н.В., Кальонова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМ О В АХ ІНКЛЮЗИВНОГО

НАВЧАННЯ

Анотація. У статті наведено експериментальні дані щодо ефективності 
застосування комплексної корекційної програми в дітей молодшого шкільного 
віку із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчального 
закладу. Показано, що діти із затримкою психічного розвитку мають низьку 
концентрацію уваги, низький рівень сформованості основних розумових 
операцій, пам ’яті, порушення дрібної моторики та координаційних функцій. 
Застосування протягом навчального року корекційних занять з лікувальної 
фізичної культури сприяло достовірному покращенню всіх складових 
психофізичного розвитку.

Ключові слова: діти, затримка психічного розвитку, інклюзивна освіта, 
лікувальна гімнастика, корекційні вправи.

Аналіз проблеми. На сучасному етапі розвитку системи освіти в 
Україні одним з основних є завдання створення умов для розвитку 
особистості кожної дитини відповідно до її психічних та фізичних
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