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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ
ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАТИЧНОЇ І ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ З ВАДАМИ ЗОРУ
На основі аналізу науково-методичної літератури розглянуто роль зорового
аналізатора в розвитку рівноваги та її значення у життєдіяльності дітей з вадами зору,
зокрема середнього шкільного віку. Представлено результати утримання стійкого
положення на одній нозі з відкритими і закритими очима та обертів на гімнастичній лаві
слабозорих школярів середніх класів. Проведено порівняльний аналіз показників здатності
до збереження статичної і динамічної рівноваги у статевому та віковому аспектах.
Виявлено, що найвищій рівень розвитку досліджуваних видів координаційних здібностей
спостерігався у хлопців 7, 9-го та дівчат 8-го класів.
Ключові слова: вади зору, динамічна рівновага, статична рівновага, школярі
середніх класів.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Статична і динамічна рівновага сприяє врівноваженню положення тіла в просторі, прийнятті пози,
виконанні робочих операцій при навчанні, ігровій та трудовій діяльності. Найбільш важливою умовою
для збереження рівноваги є наявність візуального сигналу.
Зоровий аналізатор відіграє важливу роль в ефективному забезпеченні життєдіяльності дітей,
регулюванні функції рівноваги. Його участь в збереженні рівноваги пов’язана із забезпеченням зорового
орієнтування положення тіла стосовно навколишніх предметів.
У дітей з вадами зору спостерігаються порушення статичної і динамічної рівноваги. Це знижує
можливості регулювати дії власного тіла та залежить від стану зорового контролю за його положенням в
просторі, шо особливо потрібно слабозорим для формування динамічного стереотипу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконується згідно
Тематичному плану науково-дослідної роботи Харківської державної академії фізичної культури на
2013 – 2015 рр. за темою "Теоретичні та прикладні основи побудови моніторингу фізичного розвитку,
фізичної підготовленості та фізичного стану різних груп населення".
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією зі складних функцій організму є рівновага. У
реакціях підтримки стійкого положення тіла, рефлекторно взаємодіючи, беруть участь зоровий,
вестибулярний, руховий і тактильний аналізатори. Органу зору в цих реакціях належить значна роль [8].
Здатність до збереження рівноваги у тих чи інших положеннях тіла або по ходу виконання рухів
має життєво важливе значення [6].
Розрізняють статичну і динамічну рівновагу. Статична рівновага проявляється при тривалому
збереженні людиною певних поз; динамічна рівновага – при збереженні спрямованості переміщень
людини при безупинно мінливих позах [7].
За показниками статистичної і динамічної рівноваги діти середнього шкільного віку з вадами зору
відстають від своїх здорових однолітків [9].
Питання розвитку координаційних здібностей, зокрема статичної і динамічної рівноваги дітей
середнього шкільного віку з вадами зору вивчали Ю. Ф. Курамшин [5], І. Ю. Горська [3], Т. П. Бегидова [2],
Л. Ю. Коткова [4], Т. Цюпак, А. Тучак [11], В. В. Андреєв [1] та ін.
Важливе значення функціонального стану зорового аналізатора в розвитку статичної і динамічної
рівноваги та недостатня розробленість цієї проблеми у дітей середнього шкільного віку з вадами зору
свідчить про актуальність дослідження.
Мета дослідження: визначити показники розвитку здатності до збереження статичної і
динамічної рівноваги у школярів середніх класів з вадами зору.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури,
тестування та методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі комунального закладу "Харківська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенів № 12" Харківської обласної ради. В ньому
брали участь 117 учнів середніх класів з вадами зору.
Виклад основного матеріалу дослідження. Показники статичної і динамічної рівноваги школярів середніх класів з вадами зору визначалися за методами, запропонованими Л. П. Сергієнком [10].
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Аналіз показників розвитку здатності до збереження статичної рівноваги, що визначалися за
результатами утримання положення стійка на одній нозі, друга зігнута, а її п’ята торкається колінного
суглоба опорної ноги, руки на пояс, голова прямо у дітей середнього шкільного віку з вадами зору
свідчить про те, що найкращі її показники як з відкритими, так і з закритими очима спостерігалися у
хлопців 9-го та дівчат 8-го класів (37,1 ± 24,2 та 41,0 ± 31,8 – з відкритими очима; 5,0 ± 1,8 та 4,6 ± 2,1 –
із закритими очима, відповідно) (табл. 1).
Таблиця 1
Показники розвитку здатності до збереження статичної рівноваги
дітей середнього шкільного віку з вадами зору
Клас

5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10

Утримання положення стійка на одній нозі, с
Хлопці
Дівчата
n
n
Х ơ
Х ơ
З відкритими очима
15
16,4 ± 13,1
6
23,6 ± 15,2
15
28,3 ± 23,3
10
27,8 ± 21,1
6
12,9 ± 4,7
16
27,3 ± 20,5
15
34,0 ± 21,9
6
41,0 ± 31,8
8
37,1 ± 24,2
6
36,4 ± 27,8
6
8,7 ± 4,4
8
13,2 ± 11,0
Із закритими очима
15
3,3 ± 3,4
6
3,0 ± 1,1
15
3,4 ± 2,4
10
2,5 ± 1,0
6
3,4 ± 0,7
16
3,4 ± 2,8
15
4,8 ± 3,1
6
4,6 ± 2,1
8
5,0 ± 1,8
6
4,4 ± 2,5
6
4,0 ± 3,3
8
4,0 ± 3,1

Т

рт

81,0
129,0
50,0
70,0
45,0
43,0

0,05
˃ 0,05
˃ 0,05
˃ 0,05
˃ 0,05
˃ 0,05

74,0
119,5
83,0
66,5
37,0
48,5

˃ 0,05
˃ 0,05
˃ 0,05
˃ 0,05
˃ 0,05
˃ 0,05

Примітки: n – кількість учнів; с – секунда; Т – критерій Уайта; рт – достовірність відмінностей за
критерієм Уайта
Порівняння результатів утримання положення стійка на одній нозі з відкритими очима у
статевому аспекті виявило, що у дівчат вони, в цілому, значно кращі, ніж у хлопців. Виняток становлять
показники здатності до збереження статичної рівноваги у школярів 6-го та 9-го класів, де час виконання
тесту довше в учнів. Відмінності статистично недостовірні (р > 0,05).
Аналізуючи статеві відмінності за показниками здатності до збереження статичної рівноваги із
закритими очима робимо висновок, що хлопці утримують стійке положення на одній нозі декілька
довше, ніж дівчата. Достовірність відмінностей відсутня (р > 0,05).
Слід відзначити, що в учнів 7-го та 10 класів спостерігаються однакові результати утримання
положення стійка на одній нозі із закритими очима.
Аналіз показників здатності до збереження статичної рівноваги з відкритими очима у хлопців
середніх класів у віковому аспекті показав, що з віком вони змінюються хвилеподібно. В учнів з 7-го по
9-й клас результати утримання положення стійка на одній нозі покращуються більш значно, ніж в період
з 5-го по 6-й клас. Варто зауважити, що у 10-тикласників виявлено найменший час виконання тесту.
Достовірність відмінностей (р < 0,05) зафіксовано лише між показниками школярів 6-го і 10-го
класу, де час утримання стійкого положення на одній нозі довше у 6-тикласників; 8-го та 5, 7, 10-го
класу, де результати виконання тесту кращі у 8-микласників; 9-го та 7, 10-го класу, у яких рівень
розвитку статичної рівноваги вище у 9-му класі.
Динаміка результатів утримання положення стійка на одній нозі з відкритими очима у дівчат з
віком змінюється нерівномірно. При цьому, у школярок 8-го класу відмічається суттєве підвищення
показників, а у 10-тикласниць – значне їх зниження. Відмінності носять недостовірний характер
(р ˃ 0,05). Слід відмітити, що показники учениць 6-го та 7-го класів відносно стабільні.
Розглядаючи динаміку результатів утримання положення стійка на одній нозі із закритими очима
у хлопців варто зазначити, що з віком вони покращуються. Виняток становлять показники здатності до
збереження статичної рівноваги в учнів 10-го класу, де час виконання тесту знижується. Суттєве
підвищення часу утримання стійкого положення на одній нозі спостерігається в учнів 8-го класу.
Слід відмітити, що результати утримання положення стійка на одній нозі із закритими очима у
хлопців стабілізуються з 6-го по 7-й клас. Достовірність відмінностей (р ˂ 0,05) спостерігається лише
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між показниками здатності до збереження статичної рівноваги школярів 5-го та 8-го класів, де рівень
розвитку цієї здібності вищій у 8-микласників.
Вікова динаміка результатів утримання положення стійка на одній нозі із закритими очима у
дівчат носить хвилеподібний характер. При цьому, у школярок 8-го класу відмічається суттєве
підвищення показників, а у 6-тикласниць – значне їх зниження. Слід відмітити відсутність достовірності
відмінностей (р ˃ 0,05) між ними.
Показники здатності до збереження динамічної рівноваги школярів середніх класів з вадами зору
визначалися за результатами обертів на гімнастичній лаві за 20 с. Найбільш значні результати цієї
здібності зафіксовано у хлопців 7-го (5,5 ± 1,0) та дівчат 8-го (5,8 ± 1,0) класів (табл. 2).
Таблиця 2
Показники розвитку здатності до збереження динамічної рівноваги
дітей середнього шкільного віку з вадами зору
Оберти на гімнастичній лаві за 20 с, кількість разів
Клас

n

Хлопці

n

Х ơ

Дівчата

Т

рт

Х ơ

5

15

4,7 ± 1,1

6

4,0 ± 0,3

50,0

˃ 0,05

6

15

4,1 ± 1,6

10

3,4 ± 1,2

113,0

˃ 0,05

7

6

5,5 ± 1,0

16

4,2 ± 1,8

90,0

˃ 0,05

8

15

4,8 ± 0,9

6

5,8 ± 1,0

76,5

˃ 0,05

9

8

5,4 ± 1,0

6

4,6 ± 1,0

34,5

˃ 0,05

10

6

5,2 ± 0,7

8

5,1 ± 1,1

44,0

˃ 0,05

Примітки: n – кількість учнів; с – секунда; Т – критерій Уайта; рт – достовірність відмінностей за
критерієм Уайта
Аналіз результатів обертів на гімнастичній лаві за 20 с у статевому аспекті вказує на те, що у
хлопців вони, здебільшого, кращі, ніж у дівчат. Виняток складають показники розвитку здатності до
збереження динамічної рівноваги в учнів 8 класу, де кількість обертів більше у школярок. Достовірності
відмінностей не спостерігається (р > 0,05).
У динаміці показників здатності до збереження динамічної рівноваги хлопців середніх класів з
вадами зору спостерігаються хвилеподібні їх зміни. В учнів з 6-го по 7-й клас результати обертів на
гімнастичній лаві покращуються більш інтенсивно, ніж в період з 8-го по 9-й клас. Достовірність
відмінностей відсутня (р > 0,05).
Динаміка результатів обертів на гімнастичній лаві у дівчат з віком змінюється різнонаправлено.
Найбільш суттєво показники здатності до збереження динамічної рівноваги покращуються у школярок
8-го класу. Достовірність відмінностей (р < 0,05) спостерігається лише між результатами учениць 5-го та
8-го класів, у яких час виконання тесту кращій у 8-микласниць.
Висновки
1. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури щодо проблеми, яка досліджувалася
свідчить про важливу роль функціонального стану зорового аналізатора в розвитку рівноваги. Проте, у
сучасній науковій літературі недостатньо уваги приділяється розвитку статичної і динамічної рівноваги
школярів середніх класів з вадами зору.
2. Результати обертів на гімнастичній лаві за 20 с в учнів середніх класів з вадами зору свідчать
про те, що показники здатності до збереження динамічної і статичної рівноваги із закритими очима,
здебільшого, кращі у хлопців, час утримання стійкого положення на одній нозі з відкритими очима, в
цілому, – у дівчат.
3. Показники розвитку здатності до збереження статичної і динамічної рівноваги у школярів
середніх класів з вадами зору з віком змінюються хвилеподібно.
4. Сенсетивний період розвитку здатності до збереження статичної рівноваги з відкритими очима
у дітей з вадами зору виявлено вік 14 – 15 років у хлопців і 13 – 14 років у дівчат, із закритими – 14 – 15
років у хлопців і 13 – 14 років у дівчат, динамічної – 12 – 13 років у хлопців і 13 – 14 років у дівчат.
Перспективи подальших наукових досліджень полягають у визначенні рівня розвитку інших
видів координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору.
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Riadova L.
THE STUDY OF THE INDICATORS OF THE STATIC AND DYNAMIC EQUILIBRIUM
IN THE SCHOOLCHILDREN OF THE MIDDLE CLASSES WITH THE VISUAL IMPAIRMENTS

On based of the analysis of the scientific-methodical literature considered the role of visual
analyzer in the development of the equilibrium and its importance in the life of children with the
visual impairments, in particular the middle school age. The presented indicators of the ability to
the conservation static and dynamic equilibrium of the schoolchildren of the middle classes with
the visual impairments, was determined by the method proposed by L. P. Sergienko. The level of
the development of the ability to the conservation static equilibrium was the estimated whis the
closed and open eyes by the results in the retention position stand on the one leg, the second bent
and her heel touches the knee of the supporting leg, hands on the waist, head straight; the ability
to the conservation dynamic equilibrium – by the results of the rotation on the gymnastic bench for
20 s. Revealed that the best indicators of the level of the development of the studied types of
coordination abilities was observed in the boys of the 7. 9th form and the girls of the 8th form. The
comparative analysis of the results was investigated by sex and age aspects. Thus, the results of
the dynamic and the static equilibrium with the closed eyes, the mainly the best in the boys, the
retain a stable position on the one leg – the girls. The age dynamics of the development of the
abilities that research in the schoolchildren of the middle classes with visual impairments has a
wavelike nature, with the exception of the indicators of static equilibrium with the closed eyes,
where the time of the holding the static posture increases with age.
Key words: dynamic equilibrium, schoolchildren of the middle classes, static equilibrium,
visual impairment.
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