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IMPACT OF INTRASCHOOL ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF
GRAPHICANDMOTOR SKILLS AMONG CHILDREN OF 58 YEARS OLD
Kalinichenko I.A., Gozak S.V*, Verbenko M.N.

ВПЛИВ ЧИННИКІВ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА
ФОРМУВАННЯ ГРАФОМОТОРНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ 58 РОКІВ
учасні зміни у соціальній та
економічній сферах життя сус
пільства, розбудова національ
ної системи освіти загострю
ють проблеми підвищення
ефективності навчання та ви
ховання дітей [1]. У зв'язку з
цим одним з найважливіших
завдань, які визначає Націо
нальна доктрина розвитку осві
ти, є реалізація ідеї її безпе
рервності шляхом забезпечен
ня наступності змісту та ко
ординації навчальновиховної
діяльності у різні вікові періоди.
Забезпечення безперервності
педагогічного процесу сто
сується передусім двох суміж
них освітніх ланок — дошкіль
ної та шкільної [2].
Підготовка до школи дітей
старшого дошкільного віку є
досить складною і багатоас
пектною, адже початок систе
матичного шкільного навчання
вимагає від дітей певного об
сягу конкретних знань, умінь і
навичок [3], що визначається
законами України "Про до
шкільну освіту" (від 11.07.2001

№ 2628ІІІ) та "Про освіту" (від
01.06.2010 р. № 2289VI (2289
17). Процес оволодіння дітьми
писемними навичками вима
гає тонкої взаємодії моторно
рухового, мовномоторного і
зорового аналізаторів [2, 5].
На успішність навчання письму
впливає низка гігієнічних чин
ників: правильний підбір і роз
становка шкільних меблів, від
повідність парти (стола) дов
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ня графічних навичок письма
Цель: исследовать влияние факторов внутришкольной среды на
та попередження функціо
формирование графических навыков письма у детей старшего
нальних порушень у дітей 58
дошкольного и младшего школьного возраста. Методы
років.
исследования: гигиеническое обследование, гигиеническое
Тому метою дослідження бу
наблюдение, математические, статистические. Результаты: в ходе
ло дослідити вплив низки чин
исследования установлено, что в учебных помещениях
ників внутрішньошкільного се
дошкольных и общеобразовательных учреждений имеются случаи
редовища на формування гра
отклонения от существующих гигиенических нормативов
фічних навичок письма у дітей
показателей микроклимата (41,2793,81% случаев), размеров
старшого дошкільного та мо
школьной мебели (62,47% случаев) и ее размещения (7,38
лодшого шкільного віку.
11,29% учебных помещений).
Матеріали та методи до
Установлена зависимость формирования графомоторных
навыков у детей от размеров парт. Основными факторами
слідження. Проведено спо
формирования графических навыков письма для детей
стереження за 649 дітьми ві
установлены следующие характеристики: "координационные
ком від 5 до 8 років (340 хлоп
возможности", "напряжение во время письма", "каллиграфия", а
чиками, 309 дівчатками), які
также "изменение положения тела в сагиттальной плоскости",
навчаються у дошкільних (ДНЗ)
"положение ног как точки опоры", "особенности посадки ребенка
та загальноосвітніх навчальних
на стуле". Дети дошкольного возраста меньше способны
закладах (ЗНЗ) м. Суми. Гігіє
удерживать правильную рабочую позу во время выполнения
нічна оцінка умов навчання
письменного задания (5,80%) в сравнении с детьми 6ти
здійснювалася відповідно до
(16,04%), 7ми (27,69%) и 8ми лет (32,68%).
вимог "Державних санітарних
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правил та норм влаштування,
утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та органі
зації
навчальновиховного
процесу" 5.5.2.00801 (194 ви
мірювання у групових осеред
ках ДНЗ і 591 — у класах ЗНЗ).
Дослідження розвитку гра
фічних навичок письма було
проведено з використанням
таких інформативних показ
ників, як загальний рівень пи
семності дитини (написання,
що відповідає правилам калі
графії); внесення виправлень
та доповнень у рукопис; зу
силля під час письма (глибина
відтиску тексту); відповідність
нахилу букв напряму похилої
лінії (5565°); горизонтальне
розміщення рядка; дотриман
ня інтервалу між словами (5
6 мм) та буквами (23 мм);
поєднання букв; відповідність
величини букв висоті робочо
го рядка (56 мм); дотриман
ня форм прописних букв
(В.В. Томілін, 1974; А.С. Лісо
вий, 1993; І.Ф. Кирей, 1994;
Т.А. Ломтєва, 2009; наказ
МОН України від 20.08.2008 р.
№ 755 "Про затвердження
критеріїв оцінювання нав
чальних досягнень учнів по
чаткової школи").
Оцінку робочої пози дитини
під час виконання письмового
завдання проведено за низкою
показників: посадка на стільці;
відстань від парти до корпуса;
нахил уперед; розташування
надпліч; використання двох
стоп як точки опори; відстань
від очей до зошита; спряму
вання кінчика ручки; розміщен
ня зошита щодо переднього
краю стола; положення рук;
відстань від кисті працюючої
руки до корпусу (М.В. Антропо
ва, 1971; С.П. Іванова, 1977;
А.Г. Хрипкова, Д.А. Фарбер,
1990; М.М. Безруких, 1995).
Інтегральну гігієнічну оцінку
робочої пози під час письма
виконано з використанням по
передньо розробленої мето
дики [8]. Отримані дані підля
гали математичній та стати
стичній обробці за допомогою
прикладної програми "STATI
STICA 7.0". Для первинної під
готовки таблиць і проміжних
розрахунків використовувався
пакет Excel.
Дослідження виконано згідно
з планом науководослідної ро
боти лабораторії гігієни нав
чальної діяльності дітей ДУ "Ін
ститут гігієни та медичної еколо
гії ім. О.М. Марзєєва НАМН Ук

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
раїни" (№ 0110U001457). "Гігіє
нічна оцінка умов і організації
навчання дітей старшого до
шкільного віку" та кафедри
спортивної медицини та валео
логії Сумського державного пе
дагогічного університету ім.
А.С. Макаренка за темою: "Фі
зіологогігієнічне та психолого
педагогічне обґрунтування здо
ров'язберігаючої діяльності у за
кладах освіти", державний реє
страційний № 0109U004945.
Результати дослідження
та їх обговорення. За ре
зультатами гігієнічної оцінки
показників мікроклімату у нав
чальних приміщеннях до
шкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів встано
влено низку відхилень від іс
нуючих гігієнічних нормативів.
Зокрема, температурний ре
жим до початку занять був
сприятливим у 93,38% обсте
жених приміщень. Найбільше
відхилень встановлено у ДНЗ
(26,80%). Наприкінці занять
лише у 58,73% навчальних
приміщень зберігався опти
мальний температурний ре
жим, у 6,19% — відносна воло
гість повітря, що пов'язане з
недостатньою кратністю про
вітрювання і орієнтацією ві
конних отворів на південь.
Рівень штучного освітлення у
навчальних класах та кімнатах
відповідав гігієнічним вимогам.
У обстежених закладах вия
влено недоліки при маркуванні
столів та стільців (відповідно
10,04% та 16,08%) та їх
оптимального розташування
(88,71% — у ЗНЗ, 92,62% — у
ДНЗ).
При оцінці розмірів парт за
фіксовано 13,70% випадків
низьких шкільних меблів та
48,77% — високих щодо дов
жини тіла, що змушує дітей під
час роботи перебувати в аси
метричній робочій позі. Попе
редніми дослідженнями вста
новлено негативний вплив
несприятливої робочої пози на
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функціонування опорнорухо
вого апарату, серцевосудин
ної, дихальної систем та орга
нізму
загалом
(Антропо
ва М.В., 1977; Гозак С.В., 2006;
Безруких М.М., 2009; Мос
квяк Н.В., 2010).
У ході дослідження встано
влено зв'язок між розмірами
шкільних меблів та формуван
ням графічних навичок письма.
Так, у дітей, які працювали за
високими та низькими стола
ми, реєструвалася більша кіль
кість помилок (відповідно
r=0,129; p<0,05 та r=0,092;
p<0,05); розміщення рядків
тексту не відповідало гори
зонтальній лінії (відповідно
r=0,141; p<0,05 та r=0,122;
p<0,05); за високим столом
збільшувався проміжок між
словами (r=0,087; p<0,05) та
порушувалося поєднання букв
(r=0,112; p<0,05) зі зменшен
ням їхньої величини (r=0,092;
p<0,05).
Для визначення основних
чинників, які впливають на пра
вильність письмової діяльності
дитини, проаналізовано показ
ники, що формують інформа
ційне діагностичне поле. За
допомогою факторного аналізу
за методом головних компо
нент і стратегії обертання Vari
max normalized з використан
ням інформативних показників
двох блоків (І блок — графомо
торна координація, ІІ блок —
робоча поза дитини під час
письма) було сформовано си
стему факторних навантажень
на основі 22 показників. За
критерієм "кам'яного осипу"
максимальна кривизна почи
налася при k=3, що визначило
кількість загальних факторів
для кожного з досліджуваних
блоків [9].
Для кожного фактора визна
чалася певна кількість характе
ристик, що пов'язані з письмо
вою діяльністю. Установлено,
що власні числа для усіх факто
рів перевищують одиницю, то
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IMPACT OF INTRASCHOOL ENVIRONMENT ON
THE FORMATION OF GRAPHICANDMOTOR
SKILLS AMONG CHILDREN OF 58 YEARS OLD
Kalinichenko I.A., Gozak S.V., Verbenko M.N.
Objective. To study the impact of interschool envi
ronment on the formation of writing graphic skills
in the children of senior preschool and junior
school age. Study methods. Hygienic examina
tion, hygienic supervision, mathematical, statisti
cal. Results. It was determined in the process of

му повною мірою мають право
на існування.
Аналіз навантажень на фак
тори блоку графомоторної ко
ординації свідчать, що гене
ральний фактор, який умовно
можна назвати "координацій
ні можливості", має 30,95%
загальної дисперсії і склада
ється з п'яти змінних за крите
рієм перевищення абсолют
них значень величини 0,500.
До першого фактора увійшли
такі змінні: горизонтальне
розміщення рядка (0,735),
дотримання проміжку між
словами (0,615), правильність
поєднання
букв
(0,678),
дотримання величини (0,748)
та форми букв (0,590) згідно з
вимогами каліграфії.
Другий фактор писемної
діяльності, "напруження під час
письма" об'єднує дві змінні: зу
силля під час письма (0,639) та
проміжок між буквами (0,681).
До третього фактора "калігра
фія" належать змінні загально

the study that there were the cases of deviations
from the hygienic standards of the microclimate
indices (41,2793,81% of the cases), sizes of
school furniture (62,47% of the cases) and its
location (7,3811,29% of educational rooms) in
the educational rooms of preschool and second
ary institutions.
Dependence of the formation of graphicand
motor skills in the children from the size of the
desks has been established.

го рівня писемності дитини
згідно з правилами каліграфії
(0,878) та виправлення у тексті
(0,709). Другий та третій фак
тори мають майже однаковий
внесок за загальною дисперсі
єю (відповідно 14,39% та
13,25%).
Факторний аналіз характери
стик робочої пози дитини під
час письма дозволив виокре
мити три фактори, провідним з
яких можна вважати фактор
"зміна положення тіла у сагі
тальній площині" з загальною
дисперсією 39,91% та такими
складовими: нахил уперед кор
пуса (0,709) та голови до 10о
(0,527), збереження надпліч на
одному рівні (0,769). На другій
позиції — фактор "точки опори
тіла" (26,88% загальної дис
персії), який об'єднує характе
ристику "положення ніг як точ
ки опори" (0,548) та "положен
ня працюючої руки на столі"
(0,743). Третій фактор (22,24%
загальної дисперсії) вважаємо

доцільним трактувати як "осо
бливості посадки дитини на
стільці" з такими змінними: по
садка на стільці по центру
(0,642) та відстань від кисті
працюючої руки до корпусу
(0,579).
Комплексна оцінка положення
тіла під час виконання письмо
вого завдання встановила тен
денцію до переваги високого
рівня відповідності дотримання
робочої пози під час письма у
дівчаток (28,80 ± 2,57%) порів
няно з хлопчиками (23,17 ±
2,28%, p>0,05). Ймовірно, це
можна пояснити тим, що дівчат
ка мають більшу схильність до
концентрації та самоконтролю
під час утримання положення ті
ла, що підтверджується дотри
манням правил сидіння дівчаток
на стільці (81,61 ± 2,20%), розмі
щенням зошита на столі (63,23 ±
2,74%) та відстанню від очей до
зошита (53,23 ± 2,84%), ніж у
хлопчиків (74,85 ± 2,35% (t=2,10;
р<0,05), 53,51 ± 2,70% (t=2,53;

Рисунок
Розподіл дітей 5 8 років за критерієм відповідності положення тіла дитини
під час письма гігієнічним вимогам
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р<0,05) та 46,48 ± 2,71% (t=1,72;
р>0,05) відповідно.
Встановлено вікові особли
вості дотримання правильної
робочої пози дитини під час
письма, які полягають у тому,
що з віком закономірно зрос
тає кількість дітей з високим
рівнем
відповідності
від
5,80±0,91% у старшому до
шкільному віці до 32,68 ± 1,84%
серед 8річних дітей (рис.).
Значний нахил корпусу впе
ред більше ніж на 10° під час
письма спричиняє зменшення
відстані від очей до зошита у
55,84 ± 1,94% дітей 5 років та
47,73 ± 1,96% — у 6тирічних
(t=2,75; р<0,05). Заслуговує на
увагу той факт, що надмірне зу
силля під час письма доклада
ють 63,64 ± 1,88% дітей 5 років,
і лише 19,32 ± 1,55% дітей 8 ро
ків (t=20,71; p<0,001), що свід
чить про сформованість нави
чок до письма за умови пра
вильної робочої пози, а також
удосконалення руховомотор
них якостей з віком. Так, діти 5
років у 8,27 рази роблять біль
ше виправлень під час вико
нання графічного завдання, ніж
учні других класів (p<0,05).
Слід звернути увагу на те, що
лише 14,46 ± 1,38% дітей 5 ро
ків мають добре розвинену
дрібну моторику рук порівняно
з дітьми 6, 7 і 8 років (відповід
но 46,40 ± 1,95% (t=13,42;
р<0,001), 58,53 ± 1,93%
(t=18,59; р<0,001) та 72,29 ±
1,75% (t=25,93; р<0,001). Крім
того, комплексна оцінка напи
сання фрагментів букв встано
вила, що у 57,14 ± 1,94% робіт
дошкільнят 5ти років існує
низький рівень писемності, у
80,52 ± 1,55% переважає не
рівне розміщення рядка, у
98,70 ± 0,44% — поєднання
букв, у 71,43 ± 1,77% величина
фрагментів букв перевищує 7
мм, у 54,55 ± 1,95% нахил букв
під час виконання завдання був
різним.
У більшості школярів 8 років
встановлено каліграфічне вико
нання завдання, що підтверд
жується дотриманням інтерва
лів між словами (63,64 ± 1,89%)
та величиною (78,41 ± 1,61%),
поєднанням (67,05 ± 1,84%) та
формою букв (95,45 ± 0,82%).
Отримані дані можна поясни
ти тим, що для дітей дошкіль
ного віку характерні низька ви
тривалість щодо статичних на
вантажень, слабке розвинення
дрібних м'язів кисті, низький рі
вень розвитку координаційних

якостей, незакінчена осифіка
ція кісток зап'ястка і фаланг
пальців, що безпосередньо
впливає на оволодіння писем
ними навичками дошкільнят.
Отже, результати проведено
го дослідження свідчать про те,
що для дітей старшого
дошкільного віку під час нав
чального процесу при підго
товці до школи першочерговим
є не навчання навичкам пись
ма, а розвиток координаційних
якостей та формування умов
ного рефлексу правильної ро
бочої пози.
Висновки
1. У навчальних приміщеннях
дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів встано
влено низку відхилень мікро
кліматичних параметрів від гігі
єнічних нормативів: наприкінці
занять лише у 58,73% навчаль
них приміщень зберігався оп
тимальний температурний ре
жим, у 6,19% — відносна воло
гість повітря.
2. У закладах освіти виявлено
невідповідність маркування
столів та стільців у 10,04% шкіл
та у 16,08% дошкільних закла
дів, неадекватність розташу
вання навчальних меблів в
11,29% класів шкіл та у 7,38%
навчальних кімнат дошкільних
закладів, невідповідність роз
мірів парт антропометричним
показникам дітей у 62,47% ви
падків.
3. Встановлено вірогідний
кореляційний зв'язок (р<0,05)
між розмірами шкільних меблів
та формуванням графічних на
вичок письма: кількістю поми
лок, розміщенням рядків тек
сту на горизонтальній лінії,
збереженням оптимального
проміжку між словами, пра
вильністю поєднання букв,
дотриманням їх величини.
4. Провідними факторами
графомоторної координації ді
тей є такі характеристики: "ко
ординаційні можливості", "на
пруження під час письма" та
"каліграфія". У блоці гігієнічної
оцінки робочої пози під час
письма визначено три факто
ри: "зміна положення тіла у са
гітальній площині", "положення
ніг як точки опори", "особливо
сті посадки дитини на стільці".
5. Діти дошкільного віку най
менш здатні утримувати пра
вильну робочу позу під час
письмового заняття (5,80 ±
0,91%) порівняно з дітьми 6ти
(16,04%), 7ми (27,69%) та 8
ми років (32,68 ± 1,84%).
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