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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У сучасних умовах перебудови системи 

освіти в Україні, посилена увага приділяється проблемі інклюзивного та 

інтегрованого навчання і виховання дітей з освітніми особливими потребами, 

їх гармонійного розвитку. Тому вирішальним напрямом реалізації освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти є забезпечення корекційно-розвиткового 

складника. Згідно із Законом України «Про освіту» (2017) корекційно-

розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів 

супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, 

спрямованих на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її 

пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.  

Реалізація корекційно-розвиткової складової спрямована на вирішення 

специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку 

дітей, шляхом здійснення індивідуального та диференційованого підходу, що 

регламентується Листами МОН України: «Про організацію навчально-

виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного 

розвитку» (2014); «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у 

системі освіти у 2021/2022 н. р.» (2021); «Щодо організації навчання осіб з 

особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 

2021/2022 навчальному році» (2021). При цьому актуального значення набуває 

питання формування дрібної моторики у дітей із затримкою психічного 

розвитку, адже у них спостерігаються ознаки недорозвинення мускулатури, 

недостатність м’язового та судинного тонусу, затримка росту, також 

запізнюється формування ходи, мови, навичок охайності та етапів ігрової 

діяльності. У цих дітей відзначаються особливості емоційно-вольової сфери, 

порушення пізнавальної й мовленнєвої діяльності, що також залежить від 

розвиненості дрібної моторики рук та рухової активності загалом.  

Проблемою розвитку дрібної моторики рук та її впливу на мовленнєву 

та розумову діяльність дітей дошкільного віку займалися вітчизняні і зарубіжні 
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вчені галузі спеціальної освіти Л. Арутюнян, М. Кольцова, І. Левченко, 

B. Лубовського,  О. Мастюкова, М. Певзнер та ін. У своїх дослідженнях вони 

звертають  увагу  на необхідність  і  педагогічну  доцільність роботи  з  розвитку  

дрібної  моторики  в дітей  у  комплексі  корекційно-розвивальних заходів.  

Питання про взаємозв’язок мовленнєвого  розвитку  і  дрібної  моторики 

рук були представлені у теорії та практиці  логопедії,  спеціальної  педагогіки, 

нейрофізіології, психології у роботах відомих вчених: Л. Виготського, 

В. Лубовського,  Р. Лєвіної, Ф. Соботович та сучасних українських науковців: 

Ю. Рібцун,  В. Синьова, В. Тищенко, М. Шеремет, які довели, що у дітей із 

загальним  недорозвиненням  мовлення  на  становлення мовленнєвої функції 

в значному ступені впливає розвиток дрібної моторики рук.  

У своїх наукових доробках науковці Н. Жукова, Е. Мастюкова, 

В. Тарасун, Т. Філічова, Д. Шульженко та ін. описують окремі прийоми з 

розвитку моторики у дітей із затримкою психічного розвитку для корекційно-

розвиткових занять засобами пальчикової гімнастики, су-джок терапії, 

Монтесорі-терапії.  Проте питання розвитку дрібної моторики рук 

дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами пісочної терапії було 

розглянуто фрагментарно і потребує цілісного наукового вивчення. 

  Недостатня розробленість проблеми та її важливість для педагогічної 

практики зумовили вибір теми дослідження – «Розвиток дрібної моторики 

рук дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами пісочної 

терапії». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов розвитку дрібної моторики рук 

дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами пісочної терапії. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідження проблеми у психолого-педагогічній та 

спеціальній літературі. 

2. Визначити рівні сформованості дрібної моторики рук дошкільників із 

затримкою психічного розвитку. 
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3. Теоретично обґрунтувати, реалізувати та експериментально 

перевірити ефективність визначених педагогічних умов розвитку дрібної 

моторики рук дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами 

пісочної терапії. 

Об’єкт дослідження – корекційно-розвивальний процес  у закладах 

дошкільної освіти з інтегрованим та інклюзивним навчанням. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку дрібної моторики 

рук дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами пісочної терапії. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблені педагогічні умови розвитку дрібної моторики рук дошкільників із 

затримкою психічного розвитку засобами пісочної терапії можуть бути 

використані у закладах дошкільної освіти з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 

Отже, у вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дослідження, 

сформульовано мету та завдання, окреслено об’єкт, предмет  і методи 

наукового пізнання, практичне значення одержаних результатів.  

 У першому розділі «Теоретичні засади розвитку дрібної моторики рук 

дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами пісочної терапії» 

з’ясовано ступінь розробленості проблеми в науковій літературі, визначено 



6 
 

особливості розвитку моторики рук дітей дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку, виявлено корекційні можливості пісочної терапії щодо 

розвитку дрібної моторики рук дошкільників із затримкою психічного 

розвитку. 

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що моторика – це 

сукупність рухових реакцій, умінь, навичок і складних рухових дій, властивих 

людині. Поняття «дрібна моторика» визначено як сукупність скоординованих 

дій м’язової, кісткової і нервової систем людини, часто в поєднанні із зоровою 

системою у виконанні дрібних, точних рухів кистями і пальцями рук і ніг.  

Сфера тонких моторних навичок включає в себе широкий спектр рухів: від 

примітивних жестів, таких як захоплення об’єктів, до дуже невеликих рухів, 

від яких, наприклад, залежить почерк людини. 

Виявлено, що порушення рухового розвитку дошкільників з ЗПР не 

носять яскраво вираженого характеру, але в значній мірі є причиною їх 

відставання в пізнавальному, мовному, соціальному розвитку. Особливі 

рухові порушення цих дітей найчастіше є наслідком раннього 

внутрішньоутробного мінімального органічного ураження центральної 

нервової системи. На ранніх етапах розвитку таких дітей спостерігаються 

порушення м'язового тонусу, мають місце патологічні тонічні рефлекси, всі 

етапи рухового розвитку в дитячому віці рівномірно затримуються. Наслідком 

поєднання цих трьох компонентів стають особливі порушення, які 

характеризуються як моторні. 

Встановлено, що пісочна терапія широко використовується в практиці 

корекційної роботи з дітьми і дорослими, адже дозволяє зануритись в 

несвідоме, проникаючи в його глибину, дослідити несвідомі процеси, 

обходячи при цьому «цензуру свідомості». Поки дитина будує щось на піску, 

у неї задіяні дрібна моторика, сенсорика, уява, сприйняття, дитина активно 

використовує рольову гру, фантазує, розвиває мовні навички. У результаті 

корекційної роботи з дітьми засобами пісочної терапії спостерігаються 



7 
 

поліпшення загального емоційного стану дитини, розвиток уяви, творчого 

потенціалу, мислення, мовлення, пам'яті, уваги, дрібної моторики. 

Другий розділ роботи «Експериментальне дослідження педагогічних 

умов розвитку дрібної моторики рук дошкільників із затримкою психічного 

розвитку засобами пісочної терапії» присвячено виявленню рівнів 

сформованості дрібної моторики рук у дітей із ЗПР та розробленню, 

теоретичному обґрунтуванню й апробації педагогічних умов розвитку дрібної 

моторики рук дошкільників із затримкою психічного розвитку, а також аналізу 

результатів формувального етапу експерименту. 

З метою вивчення рівня розвитку дрібної моторики рук дошкільників 

із затримкою психічного розвитку було підібрано діагностичні методики, 

щодо збору даних в ході констатуючого експерименту були: спостереження; 

бесіди з дітьми, вихователями, психологами; діагностичні завдання. За 

результатами діагностичної роботи можна зробити загальний висновок про 

переважно низький і середній рівні розвитку дрібної моторики рук у 

дошкільників із затримкою психічного розвитку. У дітей були проблеми з 

вирізанням, малюванням, ліпленням, а у деяких спостерігалися проблеми із 

триманням і складанням фігур пальцями, що вказує на необхідність 

корекційної роботи з розвитку дрібної моторики рук. 

Визначено, обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови педагогічних 

умов розвитку дрібної моторики рук дошкільників із затримкою психічного 

розвитку засобами пісочної терапії: використання методу пальчикових ігор у 

пісочниці для розвитку дрібної моторики рук; розвиток дрібної моторики дітей 

із ЗРП під час пісочної анімації; розвиток дрібної моторики, шляхом 

використання кінетичного піску. За результатами всіх діагностичних методик 

виявлено значне підвищення рівнів розвиненості дрібної моторики рук у дітей 

дошкільного віку із ЗПР. Апробація педагогічних умов засвідчила їхню 

ефективність як дієвого інструменту розвитку дрібної моторики рук 

дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами пісочної терапії. 

Отже, мету дослідження досягнуто, окреслені завдання виконано. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати висновки.  

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що поняття «дрібна 

моторика» визначаються сукупністю скоординованих дій м’язової, кісткової і 

нервової систем людини, часто в поєднанні із візуальною системою під час 

виконання дрібних, точних рухів кистями і пальцями рук і ніг. Визначено, що 

розвиток мовлення дитини і розвиток дрібної моторики – два 

взаємопов’язаних і нерозривних процеси, що включає в себе широкий спектр 

рухів: від примітивних жестів, таких як захоплення об’єктів, до дуже 

невеликих рухів, від яких, наприклад, залежить почерк людини. Встановлено, 

що порушення рухового розвитку дошкільників із ЗПР не носять яскраво 

вираженого характеру, але в значній мірі є причиною відставання в 

пізнавальному, мовленнєвому та соціальному розвитку.  

Виявлено, що пісочна терапія як метод, що передбачає взаємодію з 

піском, поширений в практиці корекційної роботи із дітьми з різними 

особливостями в розвитку, зокрема із ЗПР. Основна ідея пісочної терапії 

полягає в тому, що гра з піском надає дитині із ЗПР можливість позбутися від 

психологічних травм за допомогою перенесення зовні, на площину пісочниці, 

фантазій, формування відчуття зв’язку і контролю над своїми внутрішніми 

переживаннями. Пісочна терапія є потужним засобом розвитку дрібної 

моторики рук, координації рухів, тактильної чуттєвості, орієнтації у просторі; 

стимулює вербальну і невербальну активності у процесі гри; формування 

навичок позитивної комунікації, предметно-ігрової діяльності, що в 

подальшому сприяє розвитку сюжетно-рольової гри; активізації творчих 

здібностей і фантазії; зняття внутрішнього напруження та отримання 

емоційного задоволення. Метод пісочної терапії сприяє активізації вроджених 

ресурсів для самокорекції розвитку дрібної моторики в дошкільників. 
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2. На констатувальному етапі експерименту враховувались критерії 

розвиненості дрібної моторики рук у дошкільників із ЗПР: координація рук; 

перемикання рухів; самостійність виконання малюнка піском на склі; ведуча 

рука; утримування предметів; узгодженість рухів очей і рук. А також 

особливості дітей із затримкою психічного розвитку: швидка стомлюваність; 

зниження темпу роботи; недорозвинення словесно-логічного мислення; 

слабкий емоційний контроль; необхідність розгорнутої інструкції та показу 

прикладу завдання; слабкий самоконтроль; своєрідність емоційної сфери; 

обмеженість словникового запасу; інфантилізм; переважання ігрової 

мотивації; несформованість пізнавальної, пошукової мотивації. За 

результатами констатувального етапу дослідження встановлено, що 

переважна частина дітей із ЗПР має середній і низький рівні розвитку дрібної 

моторики. Це свідчить про необхідність розроблення  педагогічних умов 

корекційної роботи з дошкільниками із ЗПР для розвитку їхньої дрібної 

моторики засобами пісочної терапії. 

3. Визначено, обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови розвитку 

дрібної моторики рук у дошкільників із ЗПР засобами пісочної терапії: 

використання методу пальчикових ігор у пісочниці для розвитку дрібної 

моторики рук; розвиток дрібної моторики дітей із ЗРП під час пісочної 

анімації; розвиток дрібної моторики, шляхом використання кінетичного піску. 

Апробація педагогічних умов засвідчила їхню ефективність як дієвого 

інструменту розвитку дрібної моторики рук дошкільників із затримкою 

психічного розвитку засобами пісочної терапії, оскільки за результатами 

контрольного етапу дослідження зафіксовано позитивну динаміку.  

Подальшими напрямами нашого дослідження вважаємо розробку 

методичних рекомендацій щодо застосування методів пісочної терапії під час 

навчання дошкільників із затримкою психічного розвитку. 

 


