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В настоящее время создана универсальная графи
ческая оболочка, предназначенная для управления база
ми данных и допускающая их непрерывное дополнение 
и редактирование.

Макет электронной системы прошел предвари
тельное апробирование в учебном процессе кафе
дры кинезиологии НУФВСУ. В настоящее время идет 
подготовка программы к внедрению во время семе
стровых экзаменов по информатике и биомеханике 
и текущего контроля успеваемости студентов по этим 
дисциплинам.

В заключение отметим, что опыт использования со
временных компьютерных технологий на этапе контроля 
знаний заслуживает внимания. В результате планомерной 
работы коллектива кафедры активизировался учебный 
процесс, вследствие целенаправленного влияния на мо
тивационную сферу учащихся. Этот опыт может быть ре
комендован другим кафедрам для изучения и практичес
кого использования в учебной деятельности.

Дальнейшее развитие программы возможно в све
те приложения ее к кредитно-модульной системе органи
зации обучения в вузах спортивного профиля.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ 
І ЗДОРОВИХ ДГГЕЙ

ФсіндиковсіЛ. А, Семененко В. П.

Анотація.

Національний університет фізичного виховання І с п о р т у  України

У  статі розглядаються особливості фізичного стану молодших школярів з порушенням стану та 
здорових.

Ключові слова:
фізичний стан, діти молодшого шкільного віку.

Постановка проблеми. Аналіз останніх дослід
жень та публікацій. За останні роки, внаслідок не
сприятливих економічних та екологічних умов, спо
стерігається негативна тенденція в стані здоров’я на
селення України. Майже 90 % дітей мають відхилення 
в стані здоров’я. Протягом останніх 5-ти років на 41 % 
збільшилася кількість учнівської молоді віднесеної до 
спеціальної медичної групи за станом здоров’я. За да
ними статистики, у  загальноосвітній школі навчається 
до 20 % дітей з ослабленим зором, 20 — 25 % з ожи
рінням, 30 — 40 % з недоліками фізичного розвитку, 
65 — 75 % з порушенням опорно-рухового апарата та 
іншими захворюваннями [5].

Як показують експериментальні дослідження, у мо
лодшому шкільному віці у глухих дітей процес сприйнят
тя навколишнього світу протікає повільніше, ніж у тих, які 
чують. В результаті медичних досліджень встановлено, 
що причина порушення слуху в молодшому шкільному 
віці може бути пов’язана зі спадкоємними, уродженими 
і придбаними змінами (інфекційні захворювання, токсич
ні враження, судинні розлади, механічні, акустичні трав

ми або контузії та інші). При втраті людиною слуху велику 
допомогу робить вібраційна чутливість (коливання вібру
ючих предметів) [2,6 ].

Внаслідок втрати слуху діти з порушенням слуху 
мають свої особливості фізичного розвитку, зокрема, 
значне відставання від здорових однолітків, по розви
тку основних рухів [7]. На основі аналізу спеціальної 
літератури [7, 8] помітно, що недостатньо зверталась 
увага на вивчення питань, пов’язаних з особливостями 
фізичного розвитку, фізичного стану і працездатнос
ті дітей молодшого шкільного віку з порушенням слуху 
в порівнянні зі здоровими дітьми. Це є серйозною 
причиною, яка перешкоджає розв’язанню задач, як 
в процесі фізичного виховання, так і в фізкультурно- 
оздоровчій роботі з молодшими школярами, які ма
ють порушення слуху.

Таким чином, залишається актуальною проблемою 
одержання нових даних про показники фізичного стану 
дітей молодшого шкільного віку з порушенням слуху та 
здорових дітей для цілеспрямованого використання за
собів фізичного виховання.
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Метою роботи є порівняльні характеристики фізич
ного розвитку, фізичного стану і працездатності здорових ді
тей та дітей з порушенням слуху молодшого шкільного віку.

Методи і організація дослідження. В роботі ви
користовувалися наступні методи досліджень: антропо
метричні, фізіологічні, функціональну пробу з дозованим 
навантаженням (проба Руф’є) і методи математичної 
статистики. Рівень фізичного стану визначали за мето
дикою експрес-скринініу рівня соматичного здоров’я 
(Г. Л. Апанасенко, 1992) [3].

У дослідженнях брали участь 54 школяра в віці 7 —
10 років, з них: 27 -здорові дгти, учні середньої школи 
№  108 м. Київ і 27 — дітей з порушенням слуху,учні спеці
альної школи — інтернат №  9 м. Київ.

Результати дослідження. При визначенні рівня 
фізичного розвиту серед дітей з порушенням слуху не 
виявлено дітей з високим і вище середнього рівнями, 
що також підтверджується більш низькими значеннями 
довжини та ваги тіла в порівнянні зі здоровими дітьми 
(р > 0,05). У той же час в значеннях окружності грудної 
клітки не виявлено істотних розбіжностей між ними.

Середньостатистичні значення показників

При оцінці рівня фізичного стану було визначено, 
що низький рівень фізичного сганумапи 48,2% школя
рів з порушенням слуху та 18,5% здорових школярів; 
нижче середнього рівень фізичного стану мала однако
ва кількість школярів 44,4% і середній рівень 'фізичного 
стану — 7,4% і 37,1 % — відповідно.

Стан серцево-судинної 'системи визначали за зна
ченнями показників ЧССсптаАТ. ©якості функціональної 
проби реакції серцево — судинної системи на дозоване 
фізичне навантаження та оцінки рівня ‘фізичної працез
датності використовуваласьігробаРуф’є.

З огляду вікового формування серцево-судинної 
системи зростаючого та розвиваючого організму зна
чення ЧССсп в межах 86 — 96 уд/хв в умовах віднос
ного спокою вважаються фізіологічно'виправданим для 
періоду 7 — 10 років [1]. В нашій вибірці випробуваних 
у 18,5 % школярів з порушенням слуху значення ЧССсп 
були вище вікової фізіологічної норми тау -40,7 % були 
близькі до її верхньої границі. В  той же час у здорових 
дітей тільки 25,9 % школярів малиїїї значення .близькі до 
верхньої границі вікової фізіологічної-норми (табл.).

------------ ,—  -----------—---------  Таблиця
здоров’я молодших школярів < Х±гі)

тт.".- 7^' ■ V,
іша  .ї~ ііШІІЇШ ''' ’ ”т.' ■'*' /5 ■

ЧССсп, уд/хв 88,63± і 0,70 82,59± 1 1,24 >0;05
АТсиот, мм. рт. ст. І04,07± 10,30 100,97±7,22 >0,05
АТдіаст, мм. рт. ст. 65,22± 10.50 59,52±7,43 <0,05

ЖЄЛ.л 1,40+0,24 • 1,65±0,31 <0,0:1
Індекс Робінсона, у. о. 92,01 ±12,56 83,51±1 1,92 <0,05

Індекс Руф’є. у. о. 12,89±2,68 І0,38±2,73 <0.01

Серед здорових дітей значення АТ знаходилося в ме
жах вікової фізіологічної норми, в той час яку 40,7 % дггей з 
порушенням слуху вони були вище норми, що підтверджу
ється більш високими значеннями АТдіаст (р < 0,05) (габл.).

В значеннях проби Руф’є виявлені достовірно (р < 0,01) 
високі її значення у здорових дітей в порівнянні з дітьми 
які мають порушення слуху, так тільки у  1 1,1 % школярів 
з порушенням слуху її значення знаходилися на серед
ньому рівні, в той час яку здорових дітей 55,6% школярів 
мали середній рівень (табл.).

Стан дихальної системи визначали за значеннями 
ЖЄЛ і значень індексу Робінсона (як непрямої характе
ристики резерву аеробних можливостей організму) було 
виявлено, що здорові діти мають вірогідно більш високі 
значення в порівнянні з дітьми які мають порушення слуху 
(табл.). Так значення індексу Робінсона відповідали низь
кому і нижче середнього рівням у 51,9 % дітей з порушен
ням слуху тау 25,9% здорових дггей; середньому рівню -  
у 18,5% і в 29,6% -  відповідно; вище середньому і висо
кому рівням -  у 29,6% і в 44,5% -  відповідно.

Висока працездатність за результатами проби Руф’є 
не була в жодної дитини в наших дослідженнях. Добру 
оцінку фізичної працездатності одержали одна здорова 
дитина, середню -  7,4 % дітей з порушенням слуху і 37 % 
здорових дітей, задовільну 7 4 % і5 І , 9 %  відповідно 
і погану -  18,6 % і 7,4 % -  відповідно.

Висновки. Аналіз фізичного стану школярів з по
рушенням слуху і здорових в віці 7 І 0 років дозволяє 
констатувати, що середньостатистичні значення окремих

характеристик фізичного розвитку школярів за сомато- 
метричним показникам морфологічного .розвитку не ма
ють достовірних розбіжностейзі значеннями аналогічних 
показників фізичного розвитву з  таблицями антропоме
тричних стандартів, таким чином, тлукота не робить яко- 
го-небудь принципового впливу ма зміни закономірнос
тей росту дитячого організму. Однак при цьому підтвер
джуються данні спеціальної .літератури, що параметри 
фізичного розвитку (довжини і вага ігіла) нижче у  дітей 
з порушенням слуху в порівнянні зі здоровими дітьми.

Найбільша кількість дігейзлорушенням слуху (92,6 %) 
мали низький і нижче середнього рівень фізичного .стану, 
що в основному було пов’язано з більш низькими значен
нями показників індексу Робінсона3 життєвого Івдексу.

Серед дітей з порушенням слуху найбільша кіль
кість дітей має задовільний або поганий рівень фізичної 
працездатності в порівнянні зі здоровими дітьми, що та
кож сприяє істотному зниженню рівкя фізичного стану.

В значеннях показників серцево-судинної і дихаль
ної систем дітей з порушенням слуху б більшосгі власшве 
находження за межами чи близько до верхньої границі 
вікової фізіологічної норми, ЩО В свою черту може бути 
пов’язано як із супутніми захворюваннями, так 3 з особли
востями адаптації їхнього оргагізму до навчання в школі, 
порівняно зі здоровими дітьми.

Перспективи подальншхдоа^дясеиь у даному на
прямку. Подальші дослідження будуть присвячені вивчен
ню впливу різних режимів рухової активності молодших 
школярів з порушенням слуху і здорових ОДНОЛІТКІВ.

Використання біомеханічних і інформаційних засобів і технологій 
в ФКіС
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