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Постановка проблеми. Дослідження, проведені в Україні в останні роки, 
окреслюють нові підходи до розуміння характеру порушень психофізичного 
розвитку, їхньої структури, глибини та потенційних можливостей розвитку 
дітей з психофізичними вадами потребують суттєвого оновлення ЗМІСТ}' 
спеціальної освіти, форм і методів його реалізації, запровадження нових 
педагогічних підходів та інноваційних технологій, а також нових комплексних 
програм розвитку особистості цих дітей [1; 8; 9]. 

У процесі адаптивного фізичного виховання школярів з вадами слуху 
потрібно враховувати , що особливо страждають через утрату слуху 
координаційні здібності: швидкість реакції, точність, темп, ритм, 
диференціювання часу і простору [1; 4; 5]. 

Як зазначають фахівці [1; 3], заняття бадмінтоном сприяють поліпшенню 
роботи органів і систем організму, зміцненню здоров'я і формуванню фізичних 
якостей. 

Недостатність розробленості проблеми впливу ігрової діяльності на 
психомоторні функції глухих дітей стали основою для вибору теми даної 
роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконане згідно теми 3.8 «Теоретико-методологічні основи 
побудови системи масового контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної 
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підготовленості різних груп населення» Зведеного план)' науково-дослідної 
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 роки. 

Мета дослідження: визначити ефективність впливу засобів бадмінтону на 
рівень розвитку координаційних здібностей дітей з вадами слуху в урочній 
формі занять з фізичної культури. 

Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі методи 
дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літератури, педагогічне 
тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 

Організація дослідження: дослідження проводилися з грудня 2012 року 
по травень 2013 року на базі Львівської спеціальної загальноосвітньої школи № 
95, яка є учасником науково-педагогічного експерименту Міністерства освіти і 
науки України на 2008-2013 роки - «Соціальна адаптація та інтеграція в 
суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку 
шляхом запровадження їх інклюзивного навчання» та канадсько-українського 
проекту «Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами в Україні». Загалом у 
тестуванні взяли участь 20 дітей (10 дівчат та 10 хлопців) з вадами слуху, віком 
7-10 років. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз науково-методичної 
літератури показав, що фізичний розвиток глухих школярів і його корекція є 
важливою науковою проблемою [4]. Фізичне виховання глухих дітей 
спрямоване на забезпечення необхідного фізичного розвитку, підвищення 
працездатності, формування життєво важливих побутових та професійних 
навичок. Актуальним завданням є розробка програми корекції розвитку 
координаційних здібностей глухих дітей молодшого шкільного віку засобами 
фізичного виховання, зокрема засобами бадмінтону [8; 9]. 

Відомо, що координаційні здібності: швидкість реакції, точність, темп, 
ритм, диференціювання часу і простору відіграють важливу роль у процесі 
адаптивного фізичного виховання школярів із вадами слуху. Один із засобів 
фізичного виховання, який сприяє поліпшенню роботи органів і систем 
організму, зміцнення здоров'я і формування фізичних якостей є бадмінтон, що 
зумовлює актуальність вивчення його ефективності у структурі фізичного 
виховання дітей даного контингенту. 

З метою визначення вихідного рівня розвитку координаційних здібностей 
дітей з вадами слуху за основу нами було використано десять 
загальноприйнятих тестів [3; 6; 7]. 

Разом з тим, у дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху за 
результатами човникового бігу встановлено, що середній показник склав 42,53 
с. Тест «Кидки тенісного м'яча на дальність» констатував значну перевагу 
хлопців у метанні, правою рукою на 46,7% і лівою на 28,2%. Засвідчено велику 
різницю між результатами хлопців і дівчат у тестах для контролю стійкості 
рівноваги. Результат «Статичної рівноваги за методикою Бондаревського» (очі 
відкриті) у дівчат на 47,9% вищий ніж у хлопців. Результат «Статичної 
рівноваги за методикою Бондаревського» (очі закриті) у дівчат на 39,8% вищий 
ніж у хлопців. Третій тест на «Статичну рівновагу за методикою Ромберга» на 
15,1%, також, вищий у дівчат. У тесті «ходьба до цілі» результат дівчат на 
37,4% перевищує результат хлопців, і на 19,4% у тесті «Кидки м'яча у ціль 
стоячи до неї спиною». За результатом тесту «три перекиди вперед» показники 
у хлопців на 30,2% кращі ніж у дівчат. А у тесті «Стрибок у довжину з місця 
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уперед і назад» показники у дівчат виявились кращі на 19,3% ніж у хлопців. В 
«тесті Копилова» результати дівчат і хлопців суттєво не відрізняються. 

Для удосконалення координаційних здібностей дітей молодшого 
шкільного віку з вадами слуху було розроблено авторську програму з 
використанням засобів бадмінтону. Вона включала ЗО уроків, середньою 
тривалістю 35 хв. У цілому програма була спрямована на покращення 
просторово-часових уявлень та прояву рухових реакцій, здібність до 
раціонального прояву і перебудови дій у конкретних умовах виконання 
моторного завдання, а також вивчення рівня розвитку їх рухової пам'яті, 
утримання статичної пози, оцінки і регуляції просторово-часових та динамічних 
параметрів рухів, здібність до орієнтування у просторі. 

У всіх випадках використовувались елементи бадмінтону - індивідуальні 
вправи з воланом, з ракеткою, з воланом і ракеткою, вправи в парах, кидки 
волана, жонглювання і його різновиди, естафети, ігри, переноска волана, 
імітаційні вправи, виконання вправ на тренажері. 

Узагальнення результатів порівняння двох програм вказує, що у вправі 
«Човниковий біг із перенесенням кубиків по спіралі» контрольна і 
експериментальна групи мають позитивні прирости, що відображено на 
рисунку. При цьому ефективність експериментальної програми була дещо 
вищою на 0,58% (табл. 1, 2). 

Таблиця І 
Показники координаційних здібностей дітей молодшого шкільного 

віку КГ до та після педагогічного експерименту. 

№ Контрольна вправа 
Результати 

Достовірність 
відмінностей 

Різниця показників 
№ Контрольна вправа 

ДО п 
Достовірність 
відмінностей абсолютна 

(ОД.) 
відносн 

а(%) 
1. Човниковий біг із перенесенням 

кубиків по спіралі, с 38,60 ± 
14,31 

34,70 
± 13,27 р < 0,05 3,9 10,1 

2. Статична рівновага за методикою 
Бондаревського (очі відкр.), с 

15,10 
± 14,12 

17,00 
± 15,21 

р > 0,05 1,9 12,58 

3. Статична рівновага за методикою 
Бондаревського (очі закр.), с 

4,40 
± 3,06 

6,50 
± 5 , 7 2 

р >0 ,05 2,1 47,73 

4. Статична рівновага за методикою 
Ромберга,с 

37,10 
± 7 1 , 9 7 

39,30 
±74 ,81 

р < 0,05 2,2 5,93 

5. Ходьба до цілі, см 124,00 
± 74,53 

116,0 
± 64,80 

р > 0,05 8 6,45 

6. Три перекиди вперед, с 6,50 
± 4 , 6 5 

7,20 
± 4 , 1 8 р > 0 , 0 5 0,7 -10,77 

7. Стрибок у довжину з місця уперед 
і назад, см 

19,00 
± 14,10 

18,70 ±10,91 р > 0,05 0,3 1,58 

8. Тест Копилова,с 11,40 
± 4 , 4 0 

10,50 
± 4 . 0 1 р < 0,05 0,9 7,89 

9. Кидки м'яча у ціль, стоячи до неї 
спиною, бали 

4,20 
± 3 , 3 9 

3,70 
± 2 , 5 8 

р > 0,05 0,5 -11,9 

10. Метання 
тенісного 
м'яча на 

дальність,см 

права рука 541,80 
± 148,79 

588,50 
± 153,15 

р < 0,05 46,7 8,62 
10. Метання 

тенісного 
м'яча на 

дальність,см 
ліва рука 452,00 

± 162,74 
471,50 

± 169,08 р < 0,05 19,5 4,31 

У вправі «Статична рівновага за методикою Бондаревського (очі відкриті)» 
ми спостерігали погіршення показників експериментальної групи, та 
покращення показників контрольної групи. Це дозволяє рекомендувати підходи 
які існують у традиційній програмі щодо розвитку цієї фізичної якості для 
подальших досліджень. 
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У вправі «Статична рівновага за методикою Бондаревського (очі закр)», в 
експериментальній групі також позитивний приріст, хоча він є невеликий (14%) 
порівняно з контрольною групою, де він сягнув 47,73%, і його можна 
використовувати як підтримуючий для заняття. 

У вправі «Статична рівновага за методикою Ромберга», зафіксовано 
найбільший приріст у показниках експериментальної групи - з 41,6 с до 75,3 с, 
що становить 81 %. Приріст значно суттєвіший у порівнянні з контрольною 
групою, де показник покращився з 37,1с до 39,3с, що становить 6%. Тому 
можемо пропонувати використання засобів з елементами бадмінтону для 
формування розвиваючого ефекту у проявах статичної рівноваги (на прикладі 
контрольної вправи «проба Ромберга»), 

У вправі «Три перекиди вперед» за традиційною програмою ми 
спостерігаємо спад на 0,7с, що становить 11% і дозволяє рекомендувати заміну 
засобів контрольної програми для цієї фізичної якості. Тоді як діти, які 
займались за експериментальною програмою достовірно покращили свій 
результат на 2,1 с, що становить 26%. 

У вправі «Стрибок у довжину з місця уперед і назад» в показниках 
експериментальної та контрольної груп суттєвих змін не відбулося, що вказує 
на необхідність пошуку подальших напрямів вдосконалення засобів і методів 
фізичного виховання для розвитку даної фізичної якості. 

Таблиця 2 
Показники координаційних здібностей дітей молодшого шкільного 

віку ЕГ до та після педагогічного експерименту. 

№ Контрольна вправа 
Результати Достовірність 

відмінностей 

Різниця показників 
№ Контрольна вправа 

ДО п 

Достовірність 
відмінностей абсолютна 

(ОД.) 

відносна 
(%) 

1. Човниковий біг із перенесенням 
кубиків по спіралі, с 

42,20 
±7,28 

34,50 
±3,75 р < 0,05 7,70 18,25 

2. Статична рівновага за методикою 
Бондаревського (очі відкр.), с 

114,00 
± 179,59 

80,90 
± 82,11 р >0,05 -33,10 -29,04 

3. Статична рівновага за методикою 
Бондаревського (очі закр.), с 

15,70 
± 14,30 

17,90 
± 17,37 р >0,05 2,20 14,01 

4. Статична рівновага за методикою 
Ромберга, с 

41,60 ± 
77,56 

75,30 ± 
65,27 р >0,05 33,70 81,01 

5. Ходьба до цілі, см 123,00 
± 58,75 

71,50 
±51,64 р < 0,05 51,50 41,87 

6. Три перекиди вперед, с 8,00 
±2,31 

5,90 
± 1,66 р <0,05 2,10 26,25 

7. Стрибок у довжину з місця уперед і 
назад, см 

47,00 
± 12,95 

48,50 
± 14,35 р > 0,05 -1,50 -3,19 

8. Тест Копилова,с 13,70 
±2 ,54 

11,20 
± 1,93 р < 0,05 2,50 18,25 

9. Кидки м'яча у ціль, стоячи до неї 
спиною, бали 

5,50 
±3,06 

4,30 
±3 ,47 р < 0,05 -1,20 -21,82 

10. 
Метання тенісного 
м'яча на дальність, 

см 

права рука 812,50 
± 304,91 

990,00 
± 306,23 р < 0,05 177,50 21,85 

10. 
Метання тенісного 
м'яча на дальність, 

см ліва рука 633,70 
± 229,91 

615,00 
± 194,44 р >0,05 18,70 2,95 

У вправі Десять «вісімок» (тест Копилова), констатували перевагу 
експериментальної групи над контрольною на 6,67%. Це підтверджує думки 
значної кількості авторів стосовно високої ефективності використання 
бадмінтону, зокрема для розвитку дрібної моторики рук за допомогою навчання 
та оволодіння технічними прийомами з ракеткою. Враховуючи, що у дітей 
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молодшого шкільного віку з вадами слуху в цілому спостерігається значне 
відставання у розвитку переважної кількості фізичних якостей та їх проявів [1; 
2; 9] та на підставі отриманих результатів можемо пропонувати для включення у 
нормативну програму з фізичної культури засоби бадмінтону зі спрямованістю 
на розвиток дрібної моторики м'язів кисті та передпліччя. 

У тесті «Кидки м'яча у ціль, стоячи до неї спиною» зафіксовано спад в 
обох групах, а це означає, що одним з першочергових завдань має стати пошук 
шляхів покращення результату у даній вправі. 

Незначні показники приросту в обох групах спостерігалися у тесті 
«Метанння тенісного м'яча на дальність (ліва рука)»: в експериментальній групі 
на 2,95%, контрольній на 4,31%. 

У тесті «Кидки тенісного м'яча, права рука» в експериментальній групі 
зафіксовано достовірне покращення результату, де перевага над контрольною 
склала 68,2%. Це пояснюємо тим, що упродовж експериментальної програми 
діти більше часу працювали з ракеткою ведучою правою рукою. 

Висновки. За нормативною програмою та результатами кумулятивного 
ефекту серії уроків фізичної культури зафіксовано негативні зміни в показниках 
таких вправ як «Три перекиди вперед», тесті «Кидки м'яча у ціль стоячи до неї 
спиною». 

Використання засобів бадмінтон}' на уроках фізичної культури школярів 
молодшого шкільного віку з вадами слуху дозволило спостерігати достовірні 
(р<0,05) позитивні зміни у тестах: «статична рівновага за методикою Ромберга», 
«ходьба до цілі», «три перекиди вперед», «метання тенісного м'яча на дальність 
(права рука)». Водночас знизилися результати таких вправ як: «статична 
рівновага за методикою Бондаревського (очі відкриті)», і «кидки м'яча у ціль 
стоячи до неї спиною». 

Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення 
комплексного впливу засобів бадмінтону на фізичний розвиток дітей з вадами 
слуху. 
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АНОТАЦІЇ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ БАДМІНТОНУ В УДОСКОНАЛЕННІ 
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ 

Ірина Кріль, Олег Бубела, Роман Бенцак. 
Львівський державний університет фізичної культури 

Встановлено, що використання засобів бадмінтону на уроках фізичної культури 
школярів молодшого шкільного віку з вадами слуху дозволило спостерігати достовірні 
(р<0,05) позитивні зміни у тестах: «статична рівновага за методикою Ромберга», «ходьба до 
цілі», «три перекиди вперед», «метання тенісного м'яча на дальність (права рука)». Водночас 
зафіксовано зниження результатів таких вправ як: «статична рівновага за методикою 
Бондаревського (очі відкр.)», і «кидки мяча у ціль стоячи до неї спиною». 

Ключові слова: засоби бадмінтону', фізичне виховання, діти, вади слуху. 

ЕФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ БАДМИНТОНА В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Ирина Криль, Олег Бубела, Роман Бенцак 
Львовский государственный университет физической культуры 

Установлено, что использование средств бадминтона на уроках физической культуры 
детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха позволило наблюдать достоверные 
,(р<0,05) положительные изменения в тестах: «статическое равновесие по методике Ромберга», 
«ходьба к цели», «три кувырка вперед », «метание теннисного мяча на дальность (правая 
рука)». В то же время зафиксировано снижение результатов таких упражнений как: 
«статическое равновесие по методике Бондаревского (открытые глаза)», и «броски мяча в цель, 
стоя к ней спиной». 

Ключевые слова: средства бадминтона, физическое воспитание, дети, нарушение слуха. 

THE EFFICIENCY OF BADMINTON EQUIPMENTS IN IMPROVEMENT 
COORDINATION ABILITIES OF CHILDREN WITH HEARING DEFECTS 

Iryna Kril, Oleh Bubela, Roman Bentsak 
Lviv State University of Physical Culture 

Stating that using badminton facilities on the physical education lessons pupils of primary 
school with hearing defects observes significant (p <0,05) positive improvements in the tests : «static 
equilibrium by the method of Romberg», «walking to the target», «three somersaults forward», 
«throwing a tennis ball at a distance (right hand)». However, fix the decreasing in the results of such 
exercises as «static equilibrium by the method of Bondarevsky (open eyes)» and «ball-throwing to a 
target standing back to it.». 

Key words: badminton equipments, physical education, children, hearing defects. 

РОЗВИТОК ПОКАЗНИКІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ 
РІЗНИХ ВИДІВ АЕРОБІКИ 

Аліна Кубатко, Катерина Шеховцова, Анастасія Сокол, Світлана Кокарева 
Запорізький національний технічний університет 

Актуальність. Необхідність рухової активності для здоров'я людини ні в 
кого не викликає сумнівів. Досягти певних результатів у роботі над своїм тілом, 
фізичним розвитком можна за допомогою різних засобів: бігу, їзди на 
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