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Annotation
The relevance of the research. To study the peculiarities of the somatotype of children of primary school age
with hearing impairment as a determinant of improving the process of adaptive physical education.
The purpose of the study. 282 schoolchildren took part in the ascertaining experiment. Research methods and
material Analysis and generalization of scientiﬁc and methodological literature, anthropometric measurements,
statistical analysis, methods of descriptive statistics. The calculations were carried out using the Microsoft Excel
XP 2010 software package, as well as using the Statistica 7.0 software package for statistical analysis, developed
by StatSoft, USA.
Research results. It was found that in boys with hearing impairment, the majority is thoracic somatotype 48.4%, and the minority - digestive - in 10.9%, muscular and asthenoid - 20.3%. Among girls with hearing impairment, the greater number was thoracic somatotype -50%, digestive somatotype -12.5%, and with asthenoid and
muscular somatotype - 18.8% of girls. The ﬁrst cluster included boys of the asthenoid somatotype. The second cluster consists of boys of the thoracic somatotype. The third cluster included children with increased average lengths of
the body and trunk and reduced lengths of the upper and lower extremities - children of the muscular somatotype.
The fourth cluster - children of the digestive somatotype.
Conclusions. 1. Analysis of scientiﬁc and methodological literature on the problems of adaptive physical education of children with hearing impairment indicates the relevance of issues related to the search for differentiated
approaches to improving the activities of children of primary school age with hearing impairment.
2. In children 6-8 year old with hearing impairment of both sexes, there are peculiarities in the distribution by
somatotype and morphometric indicators.
3. In the process of adaptive physical education of children with hearing impairment, with all the variety of
means and methods, it is advisable to take into account the somatotype of children and use rationally selected means
of physical education.
Keywords. Hearing impairment, somatotype, longitudinal body dimensions, adaptive physical educational.
Анотація
Мета дослідження – вивчити особливості соматотипів дітей молодшого шкільного віку з порушенням
слуху, як детермінанту удосконалення процесу адаптивного фізичного виховання.
Матеріал і методи дослідження. У констатувальному експерименті брали участь 282 школяра.
Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, антропометричні вимірювання, статистичний аналіз, методи описової статистики. Розрахунки здійснювалися з використанням пакету
прикладних програм Microsoft Excel XP 2010, а також за допомогою програмного пакету для статистичного
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аналізу Statistiсa 7.0, розробленого компанією StatSoft, США.
Результати дослідження. Встановлено, що у хлопчиків з порушенням слуху
більшість складає
торакальний соматотип – 48,4%, а меншість – дигестивний – у 10,9%, м'язовий та астеноїдний по 20,3%
хлопчиків. Серед дівчаток з порушенням слуху більшість склав торакальний соматотип – 50%, меншість з
дигестивним –12,5%, а з астеноїдним та м’язовим по 18,8% дівчаток. До першого кластера увійшли хлопчики астеноїдного соматотипу. Другий кластер складається з хлопчиків торакального соматотипу.
До третього кластеру увійшли діти з підвищеними середніми показниками довжини корпуса й тулуба та
зниженими показниками довжини верхніх і нижніх кінцівок – діти м’язового соматотипу. Четвертий кластер
– діти дигестивного соматотипу.
Висновки. 1. Аналіз науково-методичної літератури з проблем адаптивного фізичного виховання дітей з
порушенням слуху свідчить про актуальність питання, що стосуються пошуку диференційованних підходів
до вдосконалення занять дітей молодшого шкільного віку з порушенням слуху.
2. У дітей обох статей 6-8 років із порушенням слуху існують особливості у розподілі за соматотипами
та морфометрічними показниками.
3. У процесі адаптивного фізичного виховання дітей з порушенням слуху, при всьому різноманітті засобів і методів, доцільно враховувати соматотип дітей та використовувати раціонально підібрані засоби
фізичного виховання.
Ключові слова. Порушення слуху, соматотип, повздовжні розміри тіла, адаптивне фізичне виховання.
Аннотация
Цель исследования - изучить особенности соматотипа детей младшего школьного возраста с нарушением слуха как детерминанту совершенствования процесса адаптивного физического воспитания.
Материал и методы исследования. В констатирующем эксперименте участвовали 282 школьника.
Методы исследования. Анализ и обобщение научно-методической литературы, антропометрические
измерения, статистический анализ, методы описательной статистики. Расчеты проводились с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel XP 2010, а также с помощью программного пакета для
статистического анализа Statistiсa 7.0, разработанного компанией StatSoft, США.
Результаты исследования. Установлено, что у мальчиков с нарушением слуха большинство составляет
торакальный соматотип – 48,4%, а меньшинство – дигестивного – в 10,9%, мышечный и астеноидный по
20,3% . Среди девочек с нарушением слуха большее количество составил торакальный соматотип – 50%,
дигестивного – 12,5%, а с астеноидным и мышечным по18,8% девочек. В первый кластер вошли мальчики
астеноидного соматотипа. Второй кластер состоит из мальчиков торакального соматотипа.
В третий кластер вошли дети с повышенными средними показателями длины корпуса и туловища и сниженными показателями длины верхних и нижних конечностей – дети мышечного соматотипа. Четвертый
кластер – дети дигестивного соматотипа.
Выводы. 1. Анализ научно-методической литературы по проблемам адаптивного физического воспитания детей с нарушением слуха свидетельствует об актуальности вопроса, касающиеся поиска дифференцированного подхода к совершенствованию занятий детей младшего школьного возраста с нарушением слуха.
2. У детей обоих полов 6-8 лет с нарушением слуха существуют особенности в распределении по соматотипам и морфометрическим показателям.
3. В процессе адаптивного физического воспитания детей с нарушением слуха, при всем многообразии
средств и методов, целесообразно учитывать соматотип детей и использовать рационально подобранные
средства физического воспитания.
Ключевые слова. Нарушение слуха, соматотип, продольные размеры тела, адаптивное физическое воспитание.

Вступ. Проблема здоров’я дитячого населення України та його
покращення набула особливої
актуальності в останні десятиліття, оскільки, незважаючи на
низку розроблених і реалізованих
державних та регіональних програм зі збереження, зміцнення
© Афанасьєв Д., 2021

здоров’я населення, залишається
досить високою захворюваність
дітей (Л. М. Федоришина, 2018).
Навчання в школі є періодом
як формування так і зміцнення
здоров’я дітей та їх гармонійного розвитку. Однак, навчальне
навантаження в сучасній школі

досить суттєво перевищує безпечний рівень й однієї із ознак
навчання в школі є зниження рухливої активності дітей, що негативно відбивається на фізичному
розвитку та здоров’ї дітей (С.В.
Гозак, 2020; В.А. Кашуба, К.Н.
Сергиенко, Д.П. Валиков, 2002;
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В.А. Кашуба, К.Н. Сергиенко,
2008; Н.В. Москаленко, 2014).
До факторів, що є здоров’язміцнюючими відноситься достатній рівень рухової активності.
Встановлено, що малорухливий
спосіб життя характерний для
шкільного віку. За останні 5-7
років відбулось зниження рівня
рухової активності дітей на 16,5
%, особливо виражено – серед дівчат. У дівчат ймовірність вести
малорухливий спосіб життя вище
в 2,5 рази, ніж у хлопців. Появи
множинної патології (більше 3-х
захворювань) зростає у дітей і
підлітків майже в 4 рази при низькому рівні фізичної активності
(С.В. Гозак, 2020).
Процес фізичного виховання
при створенні належних педагогічних умов реалізації диференційованого підходу забезпечує
збереження здоров’я дитини та її
гармонійний розвиток.
Одним з важливих чинників,
забезпечення диференційованого
підходу у фізичному вихованні
дітей є врахування соматотипу.
На думку фахівців соматотип має
важливе значення для фізичного
розвитку, фізичних якостей, фізичного стану, функціональних
можливостей (Г.А. Єдинак, М.В.
Зубаль, В.М. Мисів, 2011; В.В.
Слюсарчук, 2011), статевого розвитку (В.Г. Арєф’єв, 2007; К.М.
Сидорченко, 2009; О.В. Федорак,
Г.А.Єдинак, 2005). Для соматотипу характерна схильність до
певних захворювань (В.П. Костроміна, Л.Б. Ярощук, О.О. Речкіна, В.О. Стриж, А.С. Дорошенкова, 2015; Д.В. Шешуков, 2021).
Особливе значення рухова активність має у дітей із порушенням здоров'я і, зокрема, слуху.
На жаль, значна кількість дітей
з порушенням слуху мають відхилення у фізичному розвитку і в
роботі важливих функціональних
систем (О.С. Афанасьєва, 2014;
К.В. Бурдаєв, 2018; V. Kashuba,
D. Afanasiev , 2020).
На даний час дослідженням
морфо-функціональних характе-
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ристик організму дітей молодшого шкільного віку з порушенням
слуху надається значно менше
уваги, ніж необхідно.
У наукових роботах, які присвячені адаптивному фізичному
вихованню (АФВ) дітей молодшого шкільного віку з порушенням слуху не порушена проблема
диференціації застосування адаптивного фізичного виховання з
урахуванням соматотипу. Диференціація базується на знаннях
індивідуальних можливостей в
однорідних за морфофункціональним станом групах учнів.
Проте, відомих із даної проблеми
обґрунтованих рекомендацій ще
не достатньо (Г.В. Кротов, 2010).
Тому проблема
організації
процесу АФВ дітей молодшого
шкільного віку з урахуванням соматотипу залишається актуальною.
Зв'язок роботи з важливими науковими програмами або
практичними завданнями. Роботу виконано згідно з тематичним планом наукових досліджень
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури
і спорту на 2016-2020 рр. «Науково-теоретичні засади вдосконалення процесу фізичного
виховання різних груп населення» (номер державної реєстрації
0116U003010).
Мета дослідження – вивчити особливості соматотипів дітей
молодшого шкільного віку з порушенням слуху як детермінанту
удосконалення адаптивного фізичного виховання.
Матеріал та методи дослідження.
Дослідження проведені на кафедрі теорії і методики спортивної підготовки Придніпровської
державної академії фізичної культури і спорту.
У констатувальному експерименті брали участь 282 школяра
6-8 років (здорових хлопчиків і
дівчаток по – 85 осіб , хлопчиків із порушенням слуху – 64, дівчаток із порушенням слуху – 48

осіб).
Методи дослідження. Аналіз
та узагальнення науково-методичної літератури, антропометричні вимірювання, які необхідні для визначення соматотипу за
W.H. Sheldon, статистичний аналіз, методи описової статистики.
Критерієм достовірності статистичних оцінок служив рівень значущості із вказівкою ймовірності
помилково відхилити нульову
гіпотезу (р), за пороговий рівень
прийнято значення 0,05.
Усі вказані розрахунки здійснювалися з використанням пакету прикладних програм Microsoft
Excel XP 2010, а також за допомогою програмного пакету для статистичного аналізу Statistiсa 7.0,
розробленого компанією StatSoft,
США.
Результати дослідження та їх
обговорення соматотипу дітей із
порушенням слуху ті їх здорових
однолітків свідчать про те, що
серед здорових хлопчиків більшість складає: група дітей з торакальним соматотипом (42,4%)
та м’язовим (30,6%), а меншість
– групи дітей із дигестивним та
астеноїдним соматотипом відповідно 8,2% та 18,8%.
Серед здорових дівчаток більшість складає торакальний соматотип – у 48,2%, а меншість – дигестивний (14,1%), м'язовий та
астеноїдний у 18,8% осіб.
У хлопчиків з порушенням
слуху
більшість складає торакальний соматотип – 48,4%,
а меншість – дигестивний – у
10,9%, м'язовий та астеноїдний
по – 20,3% хлопчиків.
Серед дівчаток із порушенням
слуху більшість склав торакальний соматотип – 50%, меншість
з дигестивним – 12,5%, а з астеноїдним та м’язовим по18,8% дівчат.
Таким чином, порівняння розподілу серед хлопчиків свідчить
про те, що у групі хлопчиків із
порушенням слуху кількість дітей із м’язовим соматотипом на
10% нижче, ніж у групі здорових
© Афанасьєв Д., 2021
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хлопчиків, а з астенічним соматотипом – на 12% вище й на 8%
вище з дигестивним соматотипом. У групах дівчат здорових і
з порушенням слуху розподіл за
соматотипом фактично не відрізняється. Отримані результати детально представлені у роботі (В.
Кашуба, Д. Афанасьєв, 2020).
Порівняльний аналіз середніх
показників повздовжніх розмірів
тіла обстежених здорових хлопчиків засвідчив, що залежно від
соматотипу статистично значуще
відрізняються за показниками
довжини корпусу і тулуба, довжиною передпліччя, довжиною
кисті, довжиною гомілки. У групах хлопчиків астеноїдного соматотипу відмічається статистичне
значуще
зменшення довжини
корпусу, як порівняно з хлопчиками торакального, м’язового так
й дигестивного соматотипів. Водночас у хлопчиків торакального
соматотипу статистично значуще

знижен цей показник у порівнянні з середнім показником хлопчиків м’язового й дигестивного
соматотипів, а у групах м’язового
й дигестивного соматотипів суттєвих розбіжностей не виявлено.
Така сама тенденція встановлена
й для довжини тулуба.
У групах дівчаток 6-8 років
із порушенням слуху не встановлено статистично значущих
розбіжностей між середніми показниками довжини корпусу, передпліччя, кисті й тулуба осіб з
астеноїдним і торакальними соматотипами. Не виявлено статистично значущих розбіжностей і між
довжиною передпліччя й нижніх
кінцівок у дівчаток астеноїдного
й м’язового соматотипів, як і між
середніми показниками довжини
корпусу дівчаток торакального й
дигестивного соматотипів і, навпаки, – у дівчаток торакального
соматотипу статистично значуще
менша довжина корпусу, у по-

рівнянні з показниками дівчаток
м’язового соматотипу.
Кореляційний аналіз середніх показників повздовжніх розмірів тіла дітей визначив спільну
тенденцію до прямої залежності
довжини корпусу й тулуба від соматотипу. Водночас встановлено
зворотній статистично значущий
взаємозв’язок між соматотипом і
довжиною верхньої та нижньої кінцівок, передпліччя, кисті й гомілки.
Аналіз кластерних показників повздовжніх розмірів тіл дітей засвідчив схожу ситуацію для
кожної з груп. Так, до першого
кластера увійшли хлопчики з
низькими показниками довжини
корпусу й тулуба поряд із високими показниками довжини передпліччя, кисті й нижньої кінцівки.
Вочевидь, це діти астеноїдного
соматотипу (рис. 1).
Другий кластер складається з
хлопчиків торакального соматотипу із середніми показниками

ɋɟɪɟɞɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ








ȾɄɪ

ȾɌ

ȾȼɄ

Ⱦɉ

Ⱦɉɉ

ȾɄ

ȾɇɄ

Ⱦɋ

ȾȽ

ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɩɨɜɡɞɨɜɠɧɿɯɪɨɡɦɿɪɿɜɬɿɥɚ

ɤɥɚɫɬɟɪ

ɤɥɚɫɬɟɪ

ɤɥɚɫɬɟɪ

ɤɥɚɫɬɟɪ

Рис. 1. Кластерний аналіз показників повздовжніх розмірів тіла
практично здорових хлопчиків 6 – 8 років, n=85
де ДКр – довжина корпусу, ДТ – довжина тулуба, ДВК – довжина верхньої кінцівки;
ДП – довжина плеча, ДПП – довжина передпліччя, ДК – довжина кисті, ДНК –
довжина нижньої кінцівки, ДС – довжина стегна, ДГ – довжина гомілки.
© Афанасьєв Д., 2021
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повздовжніх розмірів тіла.
До третього кластеру увійшли
діти з підвищеними середніми
показниками довжини корпусу
й тулуба та зниженими показниками довжини верхніх і нижніх
кінцівок, тобто діти м’язового соматотипу.
Четвертий кластер – діти дигестивного соматотипу, який
характеризуется високими середніми показниками довжини
корпусу, тулуба й плеча, а також
низькими показниками довжини
верхніх і нижніх кінцівок, кисті
та передпліччя.
Таким чином, проведені дослідження свідчать про статистично значущі розбіжності між
повздовжніми розмірами корпусу,
тулуба, передпліччя, кисті, нижньої кінцівки й гомілки залежно
від соматотипу, окрім дівчат з порушенням слуху, в яких довжина
нижніх кінцівок за соматотипом
не відрізняється, що й обумовлює
необхідність впровадження диференцьованого підходу у фізичному
вихованні.
Дискусія.
Отримані результати свідчать
про зменшення довжини корпусу
й тулуба на тлі збільшення середніх показників кисті, нижньої кінцівки й гомілки у групі здорових
хлопчиків астеноїдного соматотипу при порівнянні з показниками усіх груп дітей.
Діти, які належать до групи з
торакальним соматотипом, характеризуються меншими середніми показниками довжини корпусу

1.

2.

3.

14

й тулуба порівняно з хлопчиками
м’язового й дигестивного соматотипів.
Такі ж результати отримані і у
здорових дівчаток, окрім довжини тулуба, – у дівчат із астеноїдним і торакальним соматотипом
(Д. Афанасьєв, 2020).
Середній показник довжини
нижніх кінцівок у групі дітей торакального типу перевищував показник дітей м’язового і дигестивного
соматотипу в усіх групах, окрім дівчаток з порушенням слуху.
У кожній із груп дітей м’язового й дигестивного соматотипів
повздовжні розміри тіла не відрізнялись, на відміну від здорових
дітей. У дітей із порушенням слуху із астеноїдним і торакальним
соматотипами відсутні розбіжності між довжиною корпусу й
довжиною передпліччя, а у дітей
із торакальним й дигестивним соматотипами – між довжиною кисті. Встановлені нами результати
доповнюють дані інших фахівців
(Б.А. Никитюк, 1982; М.О. Носко, Г. Єдинак, 2019; С.Л. Попель,
З.В. Дума, О.В. Баскевич, Т.Р.
Тягур, Р.С. Тягур, 2016; В. Шельвіка, 2017; Olga Bekas, 2017) про
морфологічні особливості дітей
молодшого шкільного віку з різним соматотипом.
У роботі вперше встановлено,
що соматотип дітей 6-8 років, незалежно від наявності порушення
слуху, в певній мірі обумовлюється повздовжніми розмірами
тіла. Суттєвими для встановлення соматотипу дітей 6-8 років є
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довжина тулуба, корпусу, передпліччя, гомілки, верхньої нижньої
кінцівок.
Висновки.
1. Аналіз науково-методичної
літератури з проблем адаптивного фізичного виховання дітей з
порушенням слуху свідчить про
актуальність питання, що стосуються пошуку диференційованих
підходів до вдосконалення занять
дітей молодшого шкільного віку з
порушенням слуху.
2. У дітей 6-8 років з порушенням слуху обох статей існують особливості у розподілі за
соматотипами та морфометричними показниками.
3. В процесі адаптивного фізичного виховання дітей з порушенням слуху,
при всьому
різноманітті засобів і методів,
доцільно враховувати соматотип
дітей і використовувати раціонально підібрані засоби фізичного виховання на основі диференцьованого підходу.
Інформація про відсутність
конфлікту інтересів. Конфлікт
інтересів відсутній.
Перспективи
подальших
досліджень будуть пов’язані з
науковим обґрунтуванням розробкою й апробацією технології
профілактики порушень біомеханічних властивостей стопи дітей
молодшого шкільного віку з порушенням слуху в процесі диференційованого адаптивного фізичного виховання з урахуванням
соматотипу.
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