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Орієнтація у просторі – одне зі складових  
танцювальних рухів глухих дітей 6-10 років
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Анотації:
Розглянуто показники розвитку 
орієнтації у просторі глухих дітей 
молодшого шкільного віку. У екс-
перименті прийняло участь 258 
осіб (з них 100 – діти без патоло-
гії слухового аналізатору). Роз-
глянуто складові танцювальних 
рухів дітей. Зазначено на необ-
хідності вдосконалення специ-
фічних координаційних здатнос-
тей дітей. Показано можливості 
щодо довільного розслаблення 
м’язів, вестибулярної стійкості. 
Доведено, що показники розвитку 
орієнтації у просторі глухих дітей 
значно менші за показники дітей 
без порушення слухового аналі-
затору. встановлено, що осно-
вні складові танцювальних рухів 
сприяють покращенню параме-
трів орієнтації дітей у просторі.

Статьев С.И. Ориентация в простран-
стве – одна из составляющих танце-
вальных движений глухих детей 6-10 
лет. Рассмотрены показатели развития 
ориентации в пространстве глухих детей 
младшего школьного возраста. в экспери-
менте приняло участие 258 детей (из них 
100 – дети без патологии слухового ана-
лизатору). Рассмотрены составляющие 
танцевальных движений детей. Отмеча-
ется необходимость совершенствования 
специфических координационных способ-
ностей у детей. Показаны возможности от-
носительно произвольного расслабления 
мышц, вестибулярной стойкости. Доказа-
но, что показатели развития ориентации 
в пространстве глухих детей значительно 
меньше показателей детей без нарушения 
слухового анализатору. Установлено, что 
основные составляющие танцевальных 
движений способствуют улучшению пара-
метров ориентации детей в пространстве.

Statiev S.I. Orientation in space – one of 
constituents of dancings motions of deaf 
children 6-10 years old. The indexes of 
development of orientation in space of deaf 
children of midchildhood are considered. 
258 children took part in experiment (from 
them 100 are children without pathology of 
auditory to the analyzer). The constituents of 
dancings motions of children are considered. 
The necessity of perfection of specific co-
ordinating capabilities is marked for children. 
Possibilities are rotined in relation to the 
arbitrary weakening of muscles, vestibular 
firmness. It is well-proven that indexes 
of development of orientation in space of 
deaf children considerably less indexes of 
children without violation of auditory to the 
analyzer. It is set that the basic constituents 
of dancings motions are instrumental in the 
improvement of parameters of orientation of 
children in space.
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Вступ. 1

Ученими (Н.Г. Байкіна [1], М.С. Бесарабов, Р.М. 
Боскіс, Л.С. Виготський, О.П. Гозова, В.М.Зайцева, 
Г.Ф.Козирнов, А.О. Костанян [2], І.Я. Коцан, І.М. Ля-
хова [5], І.М. Мусатов, В.А. Рябичев, Б.В. Сермеєв, 
О.І. Форостян та ін.) доведено, що порушення слуху 
впливає на розвиток рухової функції, уповільнює рухо-
ві реакції, зменшує швидкість виконання рухів, призво-
дить до порушень координації рухів, нерівномірного 
розподілу зусиль і в цілому до недостатньої просто-
рової орієнтації. В.І. Лях у своїх роботах [3, 4] виді-
ляє такі види координаційних здатностей: спеціальні, 
специфічні, загальні. Спеціальні координаційні здат-
ності відносяться до однорідних за психофізіологіч-
ними механізмами цілісних цілеспрямованих рухових 
дій, систематизованих за зростаючою складністю. До 
специфічних координаційних здатностей відносяться 
здатності до точності відтворення, диференціювання, 
відмірювання і оцінки просторових, часових та сило-
вих параметрів рухів; до рівноваги, ритму, швидкого 
реагування, орієнтації у просторі, швидкої перебудови 
рухової діяльності, а також до довільного розслаблення 
м’язів, вестибулярної стійкості, зв’язку чи поєднання. 

 Проблемі сенситивних періодів розвитку орієнта-
ції у просторі «здорових» школярів присвячено бага-
то робіт (О.І. Аршавська, В.Д. Розанова, І.А. Аршав-
ський, В.М. Волков, А.А. Гужаловський та ін.).

Так, Л.А. Фомін, В.П. Філін рахують, що в пері-
од від 8-12 років характеризується високими темпами 
розвитку спритності і координації рухів. В цей пері-
од діти можуть навчитися практично всім рухам, що 
потребують точності і високої координації завдяки 
інтенсивному розвитку просторового орієнтування, 
покращення аналізу тактильно-кінестетичних сигна-
лів. Цьому сприяє пластичність центральної нервової 
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системи, інтенсивне вдосконалення рухового аналі-
затора, що відображається, зокрема, в покращенні 
просторово-часових характеристик рухів.

Певна частина дослідників (В.М. Волков, А.А. 
Окк, В.А. Ярмолюк, Л.Е. Любомирський) висловлю-
ють думку, що найбільш інтенсивний розвиток орі-
єнтації у просторі, спритності, спостерігається в мо-
лодшому шкільному віці, а найвищий рівень розвитку 
координаційних здатностей досягається у віці 11-12 
років зі стабілізацією у наступні роки.

 Необхідність педагогічного впливу в сенситив-
ні періоди розвитку організму повністю очевидна. 
Потрібно визначити той оптимальний вік, в якому 
та чи інша вправа буде давати найбільший позитив-
ний ефект у руховому розвитку, і, таким чином, зна-
ючи особливості онтогенезу й відповідно нормуючи 
вплив, можна раціонально управляти індивідуальним 
розвитком, оптимально будувати процес навчання і 
виховання.

Потрібно відзначити, що сенситивні періоди роз-
витку орієнтації у просторі глухих школярів та «здо-
рових» школярів не збігаються, отже, необхідно ви-
вчати їх вікові особливості та виявити сенситивні 
періоди розвитку. 

Таким чином, проблемі розвитку координаційних 
здатностей глухих дітей молодшого шкільного віку, а 
саме – орієнтації у просторі, присвячено мало робіт і 
тому ця проблема є дуже актуальною, потребує ґрун-
товного вивчення. За допомогою наших досліджень 
ми намагаємось розширити та поглибити вивчення 
даної проблеми.

Дослідження виконується в межах наукової теми 
кафедр теоретичних основ фізичного та адаптивного 
виховання і фізичної реабілітації Інституту здоров'я, 
спорту та туризму Класичного приватного універси-
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тету «Теоретико-методичні засади фізичного вихован-
ня і фізичної реабілітації різних груп населення» (№ 
державної реєстрації 0107U004193). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: оцінити показники розвитку орієн-

тації у просторі глухих дітей молодшого шкільного 
віку та порівняти їх з показниками одноліток без по-
рушення слухового аналізатору. 

Результати дослідження.
 Для визначення здатності до орієнтації у просторі 

глухих і чуючих дітей 6-10 років на констатувальному 
етапі педагогічного експерименту було запропонова-
но такі тести: «3 перекиди вперед», «Перехід через 
гімнастичну палицю», «Проскоки по лінії на правій 
та лівій нозі». 

Результати тестування вищезгаданих категорій 
дітей 6-10 років (за тестом «3 перекиди вперед») по-
казали, що діти молодшого шкільного віку з пору-
шеннями слуху мають значне відставання від чуючих 
однолітків за показниками розвитку орієнтації у про-
сторі на рівні значущості &=0,05 (t табл.< t розр.). Так, 
середня арифметична величина в КГ чуючих склала 
6,081, ЕГ – 11,432, у КГ глухих – 11,054. Різниця 
між середніми величинами глухих і чуючих дітей 
за критерієм Стьюдента становила 32,8, що вказує 
на істотні розбіжності між результатами тестування 
вищезазначених груп. У відсотковому відношенні 
різниця в показниках розвитку орієнтації у просторі 
між групами глухих і чуючих однолітків становила 
46,8%.

 Разом із тим, порівнюючи результати цього 
тесту між КГ і ЕГ глухих дітей 6-10 років, можна 
стверджувати, що середні арифметичні величини 
суттєво не відрізняються між собою (t табл. > t 
розр., при t розр.=1,89) на рівні значущості p=0,05. 
У відсотковому відношенні різниця між середніми 
показниками розвитку пластичності становила 3,3%.

Результати здатності до узгодження та орієнта-
ції у просторі глухих та чуючих дітей 6-10 років (за 
тестом «Перехід через гімнастичну палицю») пока-
зали, що діти молодшого шкільного віку з порушен-
ням слухового аналізатора мають істотне відставання 
від чуючих однолітків за показниками здатності до 
узгодження та орієнтації у просторі на рівні значу-

щості p=0,05 (t табл.< t розр.). Таким чином, середня 
арифметична величина в КГ чуючих становила 
25,486, в ЕГ – 29,405, у КГ глухих дітей – 31,973. 
Різниця між середніми показниками глухих і чуючих 
дітей за критерієм Стьюдента склала 10,94, що вказує 
на суттєві розбіжності між результатами тестування 
вищезазначених груп. У відсотковому відношенні 
різниця в показниках здатності до узгодження та 
орієнтації у просторі (за тестом «Перехід через 
гімнастичну палицю») між групами глухих і чуючих 
дітей 6-10 років становила 13,3%.

 Проте, порівнюючи результати цього тесту між 
КГ і ЕГ дітей 6-10 років з порушеннями слухового 
аналізатора, можна стверджувати, що середні 
арифметичні величини суттєво не відрізняються між 
собою (t табл. > t розр., при t розр.=1,74) на рівні 
значущості p=0,05. У відсотковому відношенні різниця 
між середніми показниками розвитку пластичності 
становила 8,03%.

 Результати тестування «Проскоки по лінії на пра-
вій та лівій нозі» на констатувальному етапі педагогіч-
ного експерименту показали, що глухі діти молодшого 
шкільного віку мають суттєве відставання від чуючих 
дітей 6-10 років за показниками розвитку швидкої 
орієнтації у просторі (за тестом «Проскоки по лінії 
на правій та лівій нозі») на рівні значущості p=0,05 
(t табл.< t розр.). Так, середня арифметична величина 
в КГ чуючих склала 3,459, в ЕГ – 2,486, у КГ глухих 
– 2,784. Різниця між середніми показниками глухих і 
чуючи дітей за критерієм Стьюдента становила 22,78, 
що вказує на суттєві розбіжності між результатами 
тестування цих груп. У відсотковому відношенні 
різниця в показниках розвитку швидкої орієнтації у 
просторі (за тестом «Проскоки по лінії на правій та 
лівій нозі») становила 28,1%.

 Однак, порівнюючи результати цього тесту між 
КГ і ЕГ дітей 6-10 років з патологією слухового 
аналізатора, можна стверджувати, що середні 
арифметичні величини суттєво не відрізняються 
між собою (t табл. > t розр., при t розр.=1,68) на 
рівні значущості p=0,05. У відсотковому відношенні 
різниця між середніми показниками розвитку швидкої 
орієнтації у просторі (за тестом «Проскоки по лінії на 
правій та лівій нозі») становила 10,7%.

 Таблиця 1
Результати розвитку орієнтації у просторі глухих і чуючих дітей 6-10 років на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту за тестом «3 перекиди вперед»

Група n X ± m δ t розр. P Різниця у %
КГ чуючі 100 6,081 ± 0,323 1,965 32,8 < 0,05 46,8
ЕГ глухі 77 11,432± 1,430 8,697

1,89 > 0,05 3,3КГ глухі 81 11,054± 0,497 4,969

 Таблиця 2
Результати тесту для оцінки здатності до узгодження та орієнтації у просторі глухих і чуючих дітей 6-10 

років на констатувальному етапі педагогічного експерименту (за тестом «Перехід через гімнастичну палицю»)

Група n X ± m δ t розр. P Різниця у %
КГ чуючі 100 25,486 ±0,666 5,991 10,94 < 0,05 13,3
ЕГ глухі 77 29,405± 1,511 9,192

1,74 > 0,05 8,03КГ глухі 81 31,973 ±4,160 25,305
 



104

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Висновки.
Узагальнюючи вихідні результати дослідження 

глухих і чуючи дітей 6-10 років, що характеризують 
здатність до узгодження та орієнтації у просторі, ді-
йшли висновку, що діти з патологією слухового ана-
лізатора в середньому мають відставання від своїх чу-
ючих однолітків на 19,1%. Натомість, глухі діти КГ і 
ЕГ за цими показниками суттєво не відрізняються між 
собою. Різниця між середніми показниками в цих гру-

пах становила 5,4%. Це засвідчує однорідність груп і 
дозволяє нам проводити формувальний етап педаго-
гічного експерименту, який включатиме інноваційні 
впливи на розвиток орієнтації у просторі глухих дітей 
молодшого шкільного віку, які склали ЕГ.

 Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку. Планується проводити дослідження інших 
складових танцювальних рухів глухих дітей молод-
шого шкільного віку, визначення показників та рівнів 
їх сформованості.
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Таблиця 3
Результати розвитку швидкої орієнтації у просторі глухих і чуючих дітей 6-10 років на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту за тестом «Проскоки по лінії на правій та лівій нозі» 

Група n X ± m δ t розр. P Різниця у %
КГ чуючі 100 3,459 ± 0,051 0,311 22,78  < 0,05 28,1
ЕГ глухі 77 2,486 ± 0,042 0,257 1,68 > 0,05 10,7КГ глухі 81 2,784 ± 0,034 0,303

Рис. 1. Узагальненні результати здатності до узгодження та орієнтації у просторі глухих і 
чуючих дітей 6-10 років на констатувальному етапі педагогічного експерименту.
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