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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА
ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ КООРДИНОВАНОСТІ РУХІВ
У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ
Розкрито значення функціонального стану вестибулярної сенсорної системи в розвитку координованості рухів
дітей середнього шкільного віку з вадами зору. Зазначено, що у слабозорих дітей спостерігається значне зниження
рівня розвитку координованості рухів порівняно з їх однолітками, які нормально бачать.
Розглянуто показники функціонального стану вестибулярної сенсорної системи, що визначалися за результатами
відхиленням у ходьбі до та після обертальних навантажень у кріслі Барані, та рівень розвитку координованості рухів,
який оцінювався за результатами тесту Копилова десять “вісімок”, у школярів середніх класів із вадами зору комунального закладу “Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів № 12” Харківської обласної
ради. У дослідженні прийняли участь 117 слабозорих учнів.
Представлено порівняння результатів стійкості вестибулярного аналізатора до та після обертальних навантажень у кріслі Барані та тесту Копилова десять “вісімок” у хлопців і дівчат середнього шкільного віку з вадами зору
за гендерною ознакою. Досліджено взаємозв’язок функціонального стану вестибулярної сенсорної системи та рівня
розвитку координованості рухів у слабозорих учнів середніх класів.
Виявлено, що найбільш суттєві показники стійкості вестибулярного аналізатора до та після обертальних навантажень у кріслі Барані зафіксовано у школярів 10-го класу, координованості рухів – у школярів 8-го класу; результати
відхилення в ходьбі до і після обертань у кріслі Барані та тесту Копилова десять “вісімок” у дівчат здебільшого
кращі, ніж у хлопців. Визначено, що між показниками функціонального стану вестибулярного аналізатора та рівнем
розвитку координованості рухів у дітей середнього шкільного віку з вадами зору спостерігається середній та сильний
ступінь взаємозв’язку.
Ключові слова: вади зору, вестибулярний аналізатор, діти, координованість рухів, середній шкільний вік, стійкість,
тест Копилова десять “вісімок”, функціональний стан.

Високий рівень функціонального стану організму людини забезпечується досконалою діяльністю вестибулярного аналізатора. Він відіграє важливу роль у формуванні рухових умінь і навичок, управлінні
руховою діяльністю, розвитку рухових якостей, зокрема координаційних здібностей [11–15].
Розвиток координованості рухів ґрунтується на зоровій, слуховій та вестибулярній аферентації, тобто
зумовлюється здатністю до переробки інформації, яка надходить від відповідних аналізаторів. Саме ці
сенсорні системи корегують правильність і точність виконання рухових завдань [4].
За даними В. І. Ляха [4], Ж. К. Холодова та B. C. Кузнецова [9], у дітей із вадами зору на відміну від їх
здорових однолітків спостерігається значне зниження рівня розвитку координованості рухів.
І. О. Кузьменко [3] досліджувала взаємозв’язок показників стійкості вестибулярного аналізатора
та координованості рухів у дітей середнього шкільного віку без порушень зору. Виявлено позитивний
вплив функціонального стану вестибулярного аналізатора на рівень розвитку координованості рухів.
Питаннями дослідження функціонального стану сенсорних систем у дітей дошкільного і шкільного
віку з вадами зору займалися Л. В. Мясникова [5], Л. Б. Осипова [6], Л. О. Рядова [8], L. Shesterova,
L. Riadova, I. Masliak [16] та ін.; рівня розвитку координаційних здібностей – Л. Ю. Коткова [2], Т. Цюпак,
А. Тучак [10], Л. Рядова, Л. Шестерова [7] та ін. Разом із цим робіт, присвячених вивченню проблеми
взаємозв’язку показників стійкості вестибулярного аналізатора та координованості рухів у школярів
середніх класів з вадами зору, немає. Усе вищевикладене обґрунтовує актуальність дослідження.
Мета статті – визначити ступінь взаємозв’язку між показниками функціонального стану вестибулярного аналізатора та координованості рухів у дітей середнього шкільного віку з вадами зору.
Дослідження проводилося на базі комунального закладу “Харківська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І–ІІІ ступенів № 12” Харківської обласної ради для дітей із вадами зору. У ньому брали
участь 117 учнів середніх класів. Для досягнення мети дослідження використовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, фізіологічні методи визначення стійкості
вестибулярного аналізатора до та після обертальних навантажень, педагогічне тестування та статистичні
методи.
Функціональний стан вестибулярної сенсорної системи у дітей середнього шкільного віку
з вадами зору визначався за результатами відхиленням у ходьбі до та після обертальних навантажень
у кріслі Барані. Найкращі показники стійкості вестибулярного аналізатора спостерігаються у школярів
10-го класу (табл. 1).
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Таблиця 1

Показники стійкості вестибулярного аналізатора (см)
хлопців і дівчат середнього шкільного віку з вадами зору
Клас

Хлопці
n

5
6
7
8
9
10

15
15
6
15
8
6

n

173,1±2,74
133,6±2,30
120,8±1,04
106,7±1,45
93,9±1,13
82,8±2,32

6
10
16
6
6
8

До обертань
Х±m

69,6±0,99
56,3±0,65
48,7±0,61
41,8±0,95
33,9±0,37
31,5±0,47

Дівчата

Після
обертань

Після
обертань

t1,3

p

t2,4

p

110,5±4,74
166,8±4,78
89,9±1,94
118,2±3,06
73,7±1,74
65,4±0,57

7,62
8,67
5,80
7,48
5,33
6,88

˂0,001
˂0,001
˂0,001
˂0,001
˂0,001
˂0,001

12,33
6,57
14,70
3,65
10,60
7,99

˂0,001
˂0,001
˂0,001
˂0,01
˂0,001
˂0,001

До обертань
Х±m

56,3±1,59
47,5±0,84
42,4±0,96
33,8±0,59
30,2±0,66
27,4±0,45

Порівняння показників відхилення у ходьбі до та після обертань у кріслі Барані в учнів у статевому
аспекті виявило, що у дівчат вони здебільшого достовірно (р˂0,001) кращі, ніж у хлопців. Виняток становлять результати відхилення після обертань у школярів 6-го і 8-го класів. Показники хлопців достовірно
(р˂0,01–0,001) кращі, ніж у дівчат.
Рівень розвитку координованості рухів у дітей середнього шкільного віку з вадами зору, що оцінювався
за допомогою тесту Копилова десять “вісімок”, вищій у школярів 8-го класу (табл. 2).
Показники розвитку координованості рухів
хлопців і дівчат середнього шкільного віку з вадами зору

Таблиця 2

Тест Копилова десять “вісімок”, с
Хлопці

Клас

Дівчата

t1,2

р

n

Х±m

n

Х±m

5

15

19,34±0,10

6

17,32±0,50

4,33

˂0,01

6

15

16,61±0,39

10

16,47±0,43

0,25

>0,05

7

6

14,50±0,64

16

16,04±0,40

2,19

>0,05

8

15

13,15±0,33

6

12,40±0,30

1,79

>0,05

9

8

15,13±0,45

6

14,15±0,53

1,51

>0,05

10

6

14,43±0,55

8

14,34±0,17

0,18

>0,05

Аналіз результатів тесту Копилова десять “вісімок” школярів за гендерною ознакою показав, що в учениць вони здебільшого кращі, ніж в учнів. Виняток становлять показники координованості рухів хлопців
7-го класу. Достовірність відмінностей (р˂0,01) спостерігається лише в результатах школярів 5-го класу, де
швидкість виконання завдання вища у дівчат.
Розглядаючи взаємозв’язок показників стійкості вестибулярного аналізатора до обертань у кріслі Барані
та координованості рухів у дітей середнього шкільного віку з вадами зору, слід відзначити, що сильний за
величиною зв’язок спостерігається у хлопців і дівчат 5-го класу (r=0,85, p<0,001 і r=0,94, р˂0,01 відповідно),
6-го класу (r=0,81, p<0,001 і r=0,79, p<0,01 відповідно), 7-го класу (r=0,81, p<0,05 і r=0,90, p<0,001 відповідно), 10-го класу (r=0,96, р<0,01 і r=0,76, р<0,05 відповідно) та у дівчат 9-го класу (r=0,73, р>0,05). Кореляція середнього ступеня відзначається у хлопців і дівчат 8-го класу (r=0,59, р<0,05 і r=0,64, р>0,05 відповідно)
та у хлопців 9-го класу (r=0,52, р>0,05) (рис. 1).
Дослідження кореляційного зв’язку між результатами вестибулярної стійкості після обертальних навантажень і координованості рухів у школярів свідчить про те, що тісний взаємозв’язок виявлено у хлопців і дівчат 5-го класу (r=0,76, p<0,001 і r=0,91, р˂0,05 відповідно), 6-го класу (r=0,78, p<0,001 і r=0,85,
p<0,01 відповідно), 7-го класу (r=0,77, р>0,05 і r=0,91, p<0,001 відповідно), 9-го класу (r=0,87, р<0,01 і r=0,87,
р<0,05 відповідно) та 10-го класу (r=0,92, p<0,01 і r=0,91, p<0,01 відповідно). Середній зв’язок зафіксовано
у хлопців і дівчат 8-го класу (r=0,68, p<0,01 і r=0,60, р>0,05 відповідно) (рис. 2).
Отже, результати наших досліджень підтверджують дані В. І. Ляха [4], який відзначає, що в розвитку
координованості рухів важливу роль відіграє вестибулярний аналізатор, а також збігаються з думками
В. М. Зациорського [1], який уважає, що спритність значною мірою залежить від діяльності аналізаторів,
зокрема вестибулярного.
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Рис. 1. Взаємозв’язок показників стійкості вестибулярного аналізатора
до обертань у кріслі Барані та рівня розвитку координованості рухів
у дітей середнього шкільного віку з вадами зору

Рис. 2. Взаємозв’язок показників стійкості вестибулярного аналізатора
після обертань у кріслі Барані та рівня розвитку координованості рухів
у дітей середнього шкільного віку з вадами зору

Висновки. Найбільш суттєві показники стійкості вестибулярного аналізатора до та після обертальних
навантажень у кріслі Барані спостерігаються у школярів 10-го класу; координованості рухів – у школярів
8-го класу.
Результати відхилення у ходьбі до і після обертань у кріслі Барані та тесту Копилова десять “вісімок”
у дівчат здебільшого кращі, ніж у хлопців.
Кореляційний аналіз між показниками функціонального стану вестибулярного аналізатора та рівнем розвитку координованості рухів у дітей середнього шкільного віку з вадами зору виявив середній та сильний
ступінь взаємозв’язку.
Перспектива подальших досліджень у даному напрямі полягає у визначенні взаємозв’язку між показниками функціонального стану інших сенсорних систем та рівнем розвитку різних проявів координаційних
здібностей у дітей середнього шкільного віку з вадами зору.
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Riadova L. O. Interrelation of the functional state of the vestibular analyzer and the level of development
of coordination of movements in the children of secondary school age with the visual impairments
The article describes the importance of the functional state of vestibular sensory system in the development of the coordination of movements of the middle school age children with visual impairments. It is noted that visually impaired children have
the significant decrease in the level of development of the coordination of movements compared to their peers, who normally see.
The indicators of the functional state of vestibular sensory system, determined by the results of the deviations in walking
before and after rotational loads in the Barani chair, and the level of the development of the coordination of movements, which
was assessed by the results of the test Kopylov ten «eights», in the schoolchildren of the middle-class with visual impairments
«Kharkiv Special General Boarding School I-III degrees № 12» of Kharkiv Regional Council. The study involved 117 pupils
with visually impaired.
Comparison of results of the vestibular analyzer stability before and after rotational loads in the Barani chair and the Kopylov test ten «eight» in the boys and girls of the middle school age with visual impairment by gender is presented. The relationship of the functional state of the vestibular sensory system and the level of the development of the movement coordination in
the pupils with visually impaired of the middle-class was investigated.
It was found that the most significant indicators of stability of the vestibular analyzer before and after rotational loads in
the Barani’s chair were recorded in the schoolchildren of the 10th grade, the coordination of movements – in the schoolchildren
of the 8th grade; the results of the deviation in walking before and after rotation in the Barani chair and the Kopylov test ten
«eights» in the girls, for the most part, better than in boys. It is determined that between the indicators of the functional state
of the vestibular analyzer and the level of the development of the coordination of movements in the middle school age children
with visual impairments, there is the average and the strong degree of correlation.
Key words: children, functional status, Kopylov test ten «eights», middle school age, movement coordination, stability,
vestibular analyzer, visual impairment.
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Сапогов М. В.
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
ЯК ІНТЕГРОВАНА ЗДАТНІСТЬ У СМАРТ-НАВЧАННІ
Виокремлено шляхи формування професійних компетентностей у педагогів, акцентовано увагу на цифровій компетентності як інтегрованій здатності у смарт-навчанні. Дефініція “компетентність” висвітлює аспекти поведінки людини, пов’язані з виконанням роботи, визначає основну характеристику особистості, яка досягла або здатна
досягти високих результатів у відповідній діяльності. Автор зауважує, що професійна компетентність розуміється як інтегральна характеристика особистості, визначає здатність вирішувати професійні проблеми й типові професійні завдання, що виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності, з використанням знань, професійного
й життєвого досвіду, цінностей і нахилів. З’ясовано, що інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене
і водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну
інформацією на роботі, у публічному просторі та приватному спілкуванні. Зауважено, що цифрова компетентність
викладача закладу вищої освіти характеризується наявністю знань, умінь, навичок роботи із цифровими технологіями
та сформованістю певних професійно важливих якостей. Цифрова компетентність викладача передбачає: здатність
до систематизації й узагальнення інформації, знайденої on-line; мистецтво критичного мислення; вміння читати
та розуміти в динамічному та непослідовному гіпертекстуальному середовищі; вміння конструювати інформаційні
бази з різних джерел, опираючись на здатність зібрати та оцінити факти та судження без упереджень; роботу
з пошуковим сервісом у мережі Інтернет; уміння керувати “мультимедійним потоком”, використовуючи інформаційні фільтри; вміння створювати “персональну інформаційну стратегію” та здійснювати portfolio-підхід із відбором
джерел та механізмів доставки; усвідомлення співпраці з іншими учасниками процесу; розуміння проблеми та здатність одержати необхідну інформацію; розуміння підтримуючих традиційних форм змісту інформації за допомогою
телекомунікаційних засобів; розуміння відносності суджень щодо законності та значимості довідкового матеріалу
з гіпертекстовими зв’язками.
Ключові слова: інформаційна грамотність, цифрова компетентність, професійна компетентність, смартосвіта, смарт-технології, електронне навчання.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освітній процес шляхом: забезпечення закладів вищої освіти персональними комп’ютерами,
підключення до мережі Інтернет, використання в освітньому процесі електронних освітніх ресурсів, що
спрямовано на формування нового позитивного ставлення педагогів до застосування засобів ІКТ та, як наслідок, підвищення та розвитку їхніх цифрових компетентностей [6, с. 193]. Парадигма smart-навчання передбачає гнучкість, котра припускає наявність великої кількості джерел, різноманітність мультимедіа, здатність
налаштовуватися на потреби слухача. Вона передбачає активний обмін досвідом та ідеями, персоніфікацію курсу залежно від його завдань і компетенцій суб’єктів навчання, економію часу на доопрацювання
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