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Порівняльна характеристика розвитку  

психомоторної сфери глухих дітей молодшого шкільного віку  
та їх однолітків зі збереженим слухом
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Анотації:
Мета: визначити показники роз-
витку психомоторної функції глу-
хих дітей 7-10 років і з’ясувати 
характерні особливості їх прояву. 
Матеріал: у дослідженні прийма-
ли участь 242 дитини 7-10 років, 
з них 128 глухих дітей. Результа-
ти: визначені показники розви-
тку психомоторної функції глухих 
дітей 7-10 років та порівняно з їх 
однолітками зі збереженим слу-
хом. Виявлено відставання по-
казників психомоторної функції 
глухих дітей 7-10 років (здібності 
до регуляції просторово-часових 
і динамічних параметрів рухів, 
орієнтування у просторі, коорди-
нованості рухів, здібності до збе-
реження статичної і динамічної 
рівноваги, рухової пам’яті, відчуття 
ритму, здібності до довільного роз-
слаблення м’язів, координованості 
мікрорухів руки і пальців, здібності 
до одночасності виконання рухів, 
балістичної координації рухів) в 
середньому від 14,6% до 60,6%. 
Висновки: встановлено, що у глу-
хих дітей молодшого шкільного 
віку розвиток психомоторної функ-
ції відбувається більш повільно 
порівняно з їхніми однолітками зі 
збереженим слухом.

Ивахненко А.А. Сравнительная характе-
ристика развития психомоторной сферы 
глухих детей младшего школьного воз-
раста и их ровесников с сохраненным 
слухом. Цель: определить показатели раз-
вития психомоторной функции глухих детей 
7-10 лет и выяснить характерные особен-
ности их проявления. Материал: в иссле-
довании принимали участие 242 ребенка 
7-10 лет, из них 128 глухих. Результаты: 
определены показатели развития психомо-
торной функции глухих детей 7-10 лет и про-
веден сравнительный анализ с показателями 
их ровесников с сохраненным слухом. Выяв-
лено отставание показателей психомоторной 
функции глухих детей 7-10 лет (способности 
к регуляции пространственно-временных и 
динамических параметров движений, ориен-
тировке в пространстве, координованности 
движений, способности к сохранению стати-
ческого и динамического равновесия, двига-
тельной памяти, ощущению ритма, способ-
ности к произвольному расслаблению мышц, 
координованности микродвижений руки и 
пальцев, способности к одновременности 
выполнения движений, баллистической ко-
ординации движений) в среднем от 14,6% до 
60,6%. Выводы: установлено, что у глухих де-
тей младшего школьного возраста развитие 
психомоторной функции происходит более 
медленно сравнительно со слышащими деть-
ми их возраста. 

Іvahnenko A.A. Comparative 
characteristics of the development 
of psychomotor sphere deaf primary 
school children and their peers with 
hearing preservation. Purpose: to identify 
indicators of development of psychomotor 
function deaf children aged 7-10 years 
and find out the characteristic features 
of their manifestation. Material: the study 
involved 242 children aged 7-10 years, 
128 of them deaf. Results: psychomotor 
development indicators defined functions 
deaf children aged 7-10 years. A 
comparative analysis with indicators of 
their peers with hearing preservation. 
Lagging indicators revealed psychomotor 
function deaf children ( ability to regulate 
spatio-temporal parameters and dynamic 
movements, orientation in space, 
coordination movements, the ability to 
preserve static and dynamic balance, 
motor memory, a sense of rhythm, the 
ability to arbitrarily relax muscles, hands 
and coordination micromovements 
fingers capable of simultaneously 
performing movements coordination 
ballistic movements) averaging 14.6 % 
to 60.6 %. Conclusions: It was found that 
deaf children of primary school age the 
development of psychomotor function 
occurs more slowly compared with 
hearing children their age.
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Вступ.1

Демократизація суспільства, що відбувається 
в Україні, зумовлює необхідність суттєвих змін 
у процесі освіти, у тому числі і спеціальної. У 
положеннях Національної доктрини розвитку освіти 
України у XXI столітті наголошується про необхід-
ність оновлення змісту й удосконалення системи осві-
ти дітей з особливостями психофізичного розвитку, 
впровадження нових підходів, форм і методів навчан-
ня та виховання, що забезпечують потреби розвитку 
особистості, сприяють їх максимальній фізичній та 
психологічній реабілітації, соціалізації й інтеграції в 
суспільство.

Провідні вітчизняні та зарубіжні вчені зробили 
значний внесок у дослідження проблем розвитку, на-
вчання і виховання дітей з вадами слуху (Н. Байкіна 
[4], Р. Боскіс [6], Л. Виготський [7], В. Засенко [10], 
І. Ляхова [12] та ін.). Доведено, що ураження слуху 
призводить до низки вторинних відхилень, насампе-
ред, до затримки мовленнєвого розвитку, що порушує 
взаємозв'язок з довкіллям, позначається на розвитку 
пізнавальних процесів зазначеної категорії дітей. 
Порушення слухової функції впливає також на стан 
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рухового аналізатора й оволодіння різними видами 
рухових дій, внаслідок чого виникають особливості 
розвитку психомоторної функції глухих дітей.

Сучасні дослідники позначають психомоторику як 
основний вид об’єктивізації психіки в сенсомоторних, 
ідеомоторних та емоційномоторних реакціях і актах 
(К. Платонов [14]); об’єктивне сприйняття людиною 
всіх форм психічного відображення дійсності, почи-
наючи з чуття і завершуючи складними формами інте-
лектуальної активності (Е. Сурков [17], Р. Mussen [20]); 
здібність людини відображати об’єктивну інформа-
цію про свою рухову активність, точно контролювати 
свої рухи й ефективно керувати ними (В. Озеров [13]); 
об’єктивізація всіх форм психічного відображення, 
що визначаються відповідними рухами (Л. Роговик 
[15]). В усіх визначеннях підкреслюється дуалістична 
природа психомоторних реакцій, їхня сполучна функ-
ція, що об'єднує в єдину цілісну систему дію вищих 
психічних процесів і рухову діяльність людини. Отже, 
психомоторика – це об’єктивізація в рухових діях усіх 
форм психічного відображення. Розвиток психомо-
торної функції глухих дітей – це закономірний віко-
вий і якісний приріст показників психічної та мото-
рної сфери глухих дітей під впливом природного і 
цілеспрямованого корекційно-педагогічного процесу.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Доведено, що особливості розвитку психомотор-
ної сфери глухих дітей молодшого шкільного віку зу-
мовлюються стійким порушенням слуху, яке призво-
дить до недостатнього розвитку мовленнєвої функції, 
функціонального порушення деяких фізіологічних 
систем (вестибулярний апарат, серцево-судинна і ди-
хальна системи), зниженням рухової активності і не-
достатнім моторним досвідом. Ураження слуху спри-
чиняє в дітей молодшого шкільного віку відставання 
в розвитку таких психічних процесів, як сприйняття, 
пам’ять, мислення, пізнання, увага, уява, формування 
усного мовлення (P. Боскіс [6]).

Специфіка розвитку моторної сфери глухих дітей 
молодшого шкільного віку, в основному, виявляється 
в порушенні координації і точності рухів (Є. Абілова 
[1], Н. Лещій [11], І. Ляхова [12], О. Форостян [18]), 
здібності до збереження рівноваги (Р. Бабенкова [2], 
М. Бессарабов [5], І. Грибовська [9]), орієнтуванні 
у просторі (О. Романенко [16]), швидкості та 
швидкісно-силових якостях (І. Бабій [3], А. Костанян 
[10]), уповільненні оволодіння руховими вміннями, 
навичками і зниженні швидкості виконання окремих 
рухів та всього темпу рухової діяльності в цілому 
(О. Гозова [8]).

Незважаючи на значущість вирішення проблем 
корекції психофізичних вад розвитку глухих дітей, 
їх соціальної реабілітації, вони й досі залишаються 
недостатньо вирішеними в теорії та практиці 
корекційної педагогіки. Аналіз сучасних науково-
методичних робіт, які розглядають загальні питання 
навчання і виховання даної нозологічної групи дітей, 
показав, що недостатня увага приділяється розвитку 
психомоторної сфери глухих дітей молодшого 
шкільного віку. Виходячи з цього, було визначено тему 
дослідження «Порівняльна характеристика розвитку 
психомоторної сфери глухих дітей молодшого 
шкільного віку та їх однолітків зі збереженим слухом».

Тема дослідження пов’язана з реалізацією Держав-
ної національної програми «Освіта» («Україна XXI 
століття»), Національної доктрини розвитку освіти 
України у XXI столітті.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Проведення порівняльного 

аналізу розвитку психомоторної функції глухих дітей 
7-10 років та їх однолітків зі збереженим слухом та 
виявлення особливостей її розвитку у вищевказаної 
нозологічної групи.

Завдання дослідження. 1. Проаналізувати стан 
проблеми розвитку психомоторної функції глухих ді-
тей в теорії і практиці корекційної роботи. 2. Визна-
чити показники розвитку психомоторної функції й 
емоційного благополуччя глухих дітей 7-10 років та 
їх однолітків зі збереженим слухом і провести порів-
няльний аналіз вихідних даних. 3. З’ясувати характер-
ні особливості розвитку психомоторної сфери глухих 
дітей молодшого шкільного віку.

Методи дослідження: для розв’язання постав-
лених завдань нами застосовувалися теоретичні 
(вивчення й аналіз науково-методичної літератури, 

узагальнення психолого-педагогічного досвіду з про-
блеми дослідження), емпіричні методи (педагогічні 
спостереження і тестування) та методи математичної 
статистики.

З метою визначення стану розвитку психомотор-
ної функції глухих дітей молодшого шкільного віку та 
їхніх однолітків зі збереженим слухом було проведено 
діагностування за такими показниками: здібність до 
оцінки і регуляції просторово-часових і динамічних 
параметрів рухів (за тестами «Човниковий біг із пере-
несенням кубиків по спіралі» Л. Сергієнка, «Оцінка 
відчуття часу» за методикою Б. Сермеєва, «На при-
цільність» та «Ловля м’яча» за метричною шкалою 
М. Озерецького); орієнтування у просторі (за тестом 
«Ходьба по прямій із закритими очима» Л. Сергієнка); 
стійкість рівноваги (за метричною шкалою М. Озе-
рецького та тестом «Виконання поворотів на гімнас-
тичній лаві» за методикою В. Ляха); координованість 
рухів (за тестом «Переступання гімнастичної палиці» 
за методикою Д. Павлик і «Тестами-вправами для ви-
значення рухової пам’яті» за Л. Сергієнка); відчуття 
ритму (за тестом «Ритмічна координація» М. Озерець-
кого); здібність до розслаблення м’язів (за методикою 
Л. Сергієнка та тестом «Дослідження мімічних рухів 
і м’язового чуття» за метричною шкалою М. Озерець-
кого); дрібна моторика (за тестом «Спритність та ко-
ординованість мікрорухів руки та пальців»); здібність 
до одночасного виконання рухів (за тестом «Стриб-
ки на одній нозі з одночасним обертанням рук»); 
швидкісно-силові параметри рухів, точність та амплі-
туда (із застосуванням уніфікованого тесту для оцінки 
балістичної координації рухів).

Для проведення дослідження були сформовані: 
контрольна група глухих дітей (КГ1) 7-10 років (29 
хлопчиків і 34 дівчинки), контрольна група дітей зі 
збереженим слухом (КГ2) 7-10 років (65 хлопчиків і 
49 дівчаток) й експериментальна група глухих дітей 
(ЕГ) цієї ж вікової категорії (33 хлопчики і 32 дівчин-
ки). Склад КГ1 та ЕГ глухих дітей молодшого шкіль-
ного віку був максимально наближеним за ступенем 
порушення слухової функції: втрата слуху склала 75-
80 дБ і більше за класифікацією Л. В. Неймана.

Результати дослідження. 
Порівняльний аналіз результатів діагносту-

вання психомоторної функції в КГ1 та ЕГ глухих 
дітей молодшого шкільного віку виявив відсут-
ність між ними суттєвих розбіжностей (tp<tα, при 
α=0,05). Значні достовірні відмінності в тестуванні 
показників психомоторної функції були виявлені 
між чуючими дітьми КГ2 та глухими дітьми ЕГ 
7-10 років (Р<0,05). Було констатовано відставання 
глухих дітей від однолітків без порушень слуху 
в розвитку психомоторної функції за такими 
показниками: здібність до регуляції просторово-
часових і динамічних параметрів рухів – на 14,6%; 
сприйняття часу – на 33,6%; орієнтування у просторі 
– на 58%; координованість рухів – на 13,8%; здібність 
до збереження статичної і динамічної рівноваги – на 
46,6%; рухова пам’ять – на 27,1%; відчуття ритму – на 
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24%; здібність до довільного розслаблення м’язів – на 
39,2%; координованість мікрорухів руки та пальців – 
на 23%; здатність до одночасності виконання рухів – 
на 31,3%; балістична координація рухів – на 60,6%; 
мімічні рухи та м’язове чуття – на 39,2% (рис.1).

Проте аналіз результатів тестових завдань за озна-
кою статі досліджуваних не виявив суттєвої різниці 
між показниками розвитку психомоторної функції 
у глухих хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного 
віку. Крім того, було встановлено поступовий віковий 
приріст показників психомоторних здібностей глухих 
дітей від 7 до 10 років.

Проведена робота дозволила виявити специфічні 
особливості розвитку психомоторної функції глухих 
дітей молодшого шкільного віку. Так, при тестуванні 
здібності до оцінки і регуляції просторово-часових та 
динамічних параметрів рухів для глухих дітей відзна-
чені труднощі щодо сприйняття й аналізу запропоно-
ваних у завданнях рухів; наявність нечітких образів 
динамічних, часових і просторових характеристик 
рухів власного тіла й різних його частин; зниження 
оперативного контролю за параметрами рухів, які 
виконуються. Глухі діти молодшого шкільного віку 
мали утруднення у формуванні плану і конкретного 
способу вирішення відповідного рухового завдання. 
За оцінкою заданих часових інтервалів у глухих ді-
тей молодшого шкільного віку ЕГ величина помилок 

складала в середньому 1,9 с, у дітей зі збереженим 
слухом – 1,1 с. Крім того, часові уявлення глухих ді-
тей відрізнялися від уявлень про час дітей зі збере-
женим слухом: вони погано уявляють відносини між 
одиницями вимірів часу (секунда, хвилина, година), 
часову послідовність, «наповнюваність» відрізків 
часу. Таким чином, недостатність мовної діяльності, 
зменшення обсягу інформації, одержуваної глухими 
дітьми внаслідок ураження слуху, позначаються на 
правильності сприйняття проміжків часу у процесі 
виконання рухових дій і, як наслідок, уповільнюється 
їх часова структура.

При діагностуванні здібності до орієнтування у 
просторі глухих дітей молодшого шкільного віку було 
відзначено, що їм складно оперативно оцінювати си-
туацію щодо просторових умов (просторова дезорі-
єнтація), яка складається під час виконання рухових 
завдань, і реагувати на неї раціональними руховими 
діями.

При виконанні контрольних завдань для визна-
чення показників статичної рівноваги у глухих дітей 
найчастіше спостерігалися такі помилки: сходження з 
вихідної позиції під час виконання рухового завдання; 
балансування; опускання п’ят на підлогу, коли необ-
хідно стояти на носках. У процесі виконання глухими 
дітьми молодшого шкільного віку тестового завдан-
ня на динамічну рівновагу було відзначено, що увага 

(0-100 – показники розвитку компонентів психомоторики у %)

Рис.1. Різниця показників основних компонентів психомоторики між глухими дітьми молодшого  
шкільного віку (ЕГ та КГ1) та їх однолітками зі збереженим слухом (КГ2):

% – показники розвитку компонентів психомоторики (всі показники КГ2 представлені для порівняння 
з показниками ЕГ та КГ1 як 100%), KG2 – контрольна група дітей зі збереженим слухом, KG1, EG – 
контрольна та експериментальна групи глухих дітей, components of psychomotor,

a – здібність до регуляції просторово-часових і динамічних параметрів рухів, b – сприйняття часу,  
c – орієнтування у просторі, d – координованість рухів, e – здібність до збереження статичної і 
динамічної рівноваги, f – рухова пам’ять, g – відчуття ритму, h – здібність до довільного розслаблення 
м’язів, i – координованість мікрорухів руки та пальців, j – здатність до одночасності виконання рухів,  
k – балістична координація рухів, l – мімічні рухи та м’язове чуття.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

глухих дітей зосереджена не на кінцевому результаті, 
а на обережності під час виконання поворотів, що ви-
являлось у їх виконанні в повільному темпі. Переваж-
на більшість учнів постійно шукала підтримки з боку 
вчителя (діти трималися за руку); були непоодинокі 
випадки невиконання завдання.

Під час визначення особливостей розвитку зді-
бності до координованості рухів глухих дітей 7-10 
років було виявлено, що для дітей зазначеної категорії 
характерним є нераціональний прояв фізичних якос-
тей під час виконання рухових завдань, недостатній 
розвиток рухової пам’яті (труднощі в засвоєні нових 
рухів), незначний запас рухових умінь і навичок. Ре-
зультати дослідження відчуття ритму у глухих дітей 
молодшого шкільного віку показали, що відсутність 
слуху і недоліки розвитку моторної сфери негативно 
впливають на сприйняття та відтворення заданого 
ритму виконання рухових дій: під час виконання тес-
тових завдань спостерігалось або прискорення ритму 
рухових дій, або його уповільнення, незважаючи на 
те, що запропоновані в тестах рухові дії були прості 
для виконання.

При діагностуванні здібності до довільного роз-
слаблення м’язів у глухих дітей молодшого шкільного 
віку відзначалася підвищена напруженість м’язів, що 
істотно знижувала координованість рухів. Крім того, 
під час виконання мімічних вправ у глухих дітей спо-
стерігалася відсутність контролю за розслабленням 
м’язів обличчя і тіла.

Отримані результати тестування координованості 
мікрорухів руки і пальців свідчать про те, що осно-
вними недоліками дрібної моторики рук у глухих 
школярів молодшого шкільного віку є низький рівень 
розвитку точності, швидкості рухів рук, малої дифе-

ренціації рухів кистей рук, низький рівень зорово-
рухової координації, порушення й уповільнення тем-
пу рухової діяльності.

Результати дослідження особливостей виконання 
тестового випробовування на балістичну координа-
цію рухів свідчать про те, що на погіршення результа-
тів цього тесту у глухих дітей 7-10 років, в першу чер-
гу, впливає зниження швидкості виконання завдання. 
Глухі діти часто затримувались у вихідному положен-
ні та проявляли уповільненість рухів упродовж вико-
нання всього тесту. Швидкість виконання була зниже-
на в середньому на 13,6 с порівняно з однолітками, які 
не мають порушень слуху. Варто також вказати, що 
переважна кількість глухих дітей молодшого шкіль-
ного віку не володіє достатнім рівнем техніки вико-
нання стрибків, що вплинуло на загальний результат 
випробування.

Висновки. 
Отже, вихідні результати тестування засвідчили 

значне відставання глухих дітей 7-10 років від їхніх 
однолітків без порушення слухової функції в показни-
ках, що характеризують психомоторну функцію (зді-
бності до регуляції просторово-часових і динамічних 
параметрів рухів, орієнтування у просторі, координо-
ваності рухів, здібності до збереження статичної і ди-
намічної рівноваги, рухової пам’яті, відчуття ритму, 
здібності до довільного розслаблення м’язів, коорди-
нованості мікрорухів руки і пальців, здібності до од-
ночасності виконання рухів, балістичної координації 
рухів) в середньому від 14,6% до 60,6%. Таким чином, 
усе вищезазначене дозволяє зробити висновки про те, 
що, розвиток психомоторної функції глухих дітей мо-
лодшого шкільного віку потребує відповідного корек-
ційно-педагогічного впливу.
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