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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних напрямів 

реформування спеціальної освіти є впровадження ефективних корекційно-

розвиикових технологій навчання і виховання дітей з особливими освітніми 

потребами. Особливої актуальності набуває забезпечення оптимальних умов для 

максимальної психофізичної корекції та реабілітації дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату, чисельність яких у спеціальних та загальноосвітніх 

навчальних закладах має тенденцію до зростання. 

Наукові дослідження вказують на важливість комплексного підходу до 

розробки та реалізації корекційно-розвиткового забезпечення навчання 

зазначеної категорії дітей (Р. Бабенкова, Л. Бадалян, О. Глоба, Е. Данілавічутє, 

М. Іпполітова, Е. Калижнюк, В. Козявкін, В. Лебединський, І. Мамайчук, 

В. Мартинюк, О. Мастюкова, О. Приходько, О. Романенко, К. Семенова, 

Н. Симонова, Л. Ханзерук, О. Чеботарьова, А. Шевцов та ін.). 

Органічне ураження центральної нервової системи обмежує можливості 

розвитку рухової, пізнавальної, мовленнєвої, сенсомоторної сфер дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. На початковому етапі шкільного 

навчання у більшості дітей виявляються значні труднощі в процесі формування 

образу дії, узагальнення досвіду взаємодії з дорослим, перенесення отриманих 

умінь в подібні умови. Застосування актуалізованих знань відбувається занадто 

повільно. Однак такі діти здатні засвоїти досвід, подолати труднощі у процесі 

опанування знань з основних навчальних предметів за умови застосування 

корекційно- розвиткових технологій. 

Корекційно-розвиткові технології навчання дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату спрямовані на розвиток рухової, пізнавальної, емоційно-

вольової сфери, мовленнєвої та комунікативної діяльності, особистості дитини в 

цілому. Вони ефективні в інтегрованому і комплексному їх використанні. 

Теоретико-практичний досвід навчання означеної категорії дітей в 

спеціальних та загальноосвітніх закладах засвідчує позитивну динаміку 

психофізичного розвитку дітей на основі використання широкого спектру 



ігрових, інформаційно-комунікаційних, комунікативних, інтерактивних, 

проектних, арт-педагогічних технологій навчання. 

Наразі відбувається переосмислення змісту корекційно-розвиткової 

роботи у відповідності до нових освітніх стандартів, які враховують потреби 

дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі і з порушеннями опорно-

рухового апарату. Нові підходи в спеціальній освіті полягають у зміщенні 

акценту в бік особистісного, соціально-емоційного розвитку, самосвідомості, 

саморегуляції поведінки в соціумі, формуванні комунікативних навичок тобто 

життєвих компетентностей дитини з урахуванням її індивідуальних 

можливостей і потреб, особливостей психічного і фізичного стану.  

Отже, виникає необхідність дослідити ефективність використання 

інноваційних методик корекційно-розвиткової роботи з дошкільниками з 

порушеннями опорно-рухового апарату, які позитивно впливають на адаптацію 

та соціалізацію дітей зазначеної нозології в соціумі. Важливість означеної 

проблеми для реформування сучасної системи спеціальної освіти зумовили вибір 

теми нашого дослідження «Методика корекційно-розвиткової роботи з 

дошкільниками з порушеннями опорно-рухового апарату». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити використання ефективних методик корекційно-розвиткової роботи з 

дошкільниками з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Об’єкт дослідження – освітній процес дошкільників з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

Предмет дослідження – організація корекційно-розвиткової роботи з 

дошкільниками з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Завдання дослідження: 

− з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в спеціальній та 

психолого-педагогічній літературі; 

− дослідити стан сформованості рухової активності у дошкільників з 

порушеннями опорно-рухового апарату; 



− експериментально довести ефективність методичних рекомендацій 

щодо організації корекційно-розвиткової роботи з дошкільниками з 

порушеннями опорно-рухового апарату.  

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні завдання, 

педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що 

розроблена у ході експериментального дослідження система спеціальних занять 

може бути використана для удосконалення корекційно-розвиткових програм, 

спрямованих на корекцію широког спектру порушень психофізичного та 

особистісного розвитку дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Експериментальна база. Дослідження ефективності використання 

інноваційних методик корекційно-розвиткової роботи з дошкільниками з 

порушеннями опорно-рухового апарату здійснювалося на базі КУ «Уманський 

навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради». 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження доповідалися на 

засіданнях кафедри спеціальної та інклюзивної освіти та Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуалізація творчого професійного 

потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти» в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел (80 найменувань). 

Загальний обсяг наукової роботи – 78 сторінки. Основний зміст роботи 

викладено на 70 сторінках. 

  



 

ВИСНОВКИ 

Проведене нами дослідження підтверджує думку науковців про те, що 

корекційно-розвиткова робота є основним стимулятором розвитку особистості 

дитини з порушеннями опорно-рухового апарату. Вона спирається на вже 

досягнутий рівень сформованості рухової активності та розумових здібностей 

дитини, враховуючи її актуальний рівень розвитку.  

Наукові розвідки підтверджують важливість комплексного підходу до 

розробки та реалізації корекційно-розвивального забезпечення навчання дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. Адже органічне ураження центральної 

нервової системи обмежує можливості розвитку рухової, пізнавальної, 

мовленнєвої, сенсомоторної сфер дітей з церебральними паралічами. На 

початковому етапі навчання у більшості дітей виявляються значні труднощі в 

процесі формування образу дії, узагальнення досвіду взаємодії з дорослим, 

перенесення отриманих умінь в подібні умови. Застосування актуалізованих 

знань відбувається занадто повільно. Численні експериментальні дослідження 

доводять, що без корекційного впливу діти з порушеннями опорно-рухового 

апарату не оволодівають ні специфічним видом дитячої діяльності, ні 

соціальними формами поведінки, а сприймання, мислення та мовлення у дітей 

цієї категорії при спонтанному розвитку залишається на дуже низькому рівні. 

Однак такі діти здатні подолати труднощі у процесі опанування знань з основних 

навчальних предметів за умови застосування корекційно-розвивальних 

технологій. 

Корекційно-розвивальні технології навчання дітей з порушеннями опорно- 

рухового апарату спрямовані на розвиток рухової, пізнавальної, емоційно-

вольової сфери, мовленнєвої та комунікативної діяльності, особистості дитини в 

цілому. Вони ефективні в інтегрованому і комплексному їх використанні. 

Аналіз даних констатувального експерименту дозволив оцінити 

функціональний стан, рухові можливості дітей дошкільного віку з порушеннями 

опорно-рухового апарату, виявити особливості їх життєдіяльності, мотивації до 

активного руху, порушення сенсорно-перцептивних процесів, а також оцінити 



програмне забезпечення довільної рухової активності цих дітей. Виходячи з 

цього, можна зазначити, що, поряд із активною корекцією виявлених порушень 

і впровадженням відповідних форм і видів м’язової діяльності, формування 

активної життєвої позиції, адекватного самосприйняття і позиціонування себе у 

суспільстві, налаштування на наполегливе подолання власних проблем і свідоме 

розширення рухового режиму також є важливими складовими процесу розвитку 

рухової активності дітей даної нозологічної групи. 

Як показали дані формувального експерименту, у дошкільників з 

порушеннями опорно-рухового апарату в умовах спеціально організованої 

корекційно-розвиткової роботи відбувається успішна корекція широкого 

спектру порушень психофізичного та особистісного розвитку, зокрема: розвиток 

і корекція рухової сфери; розвиток сенсорних функцій; розвиток пізнавальної 

діяльності; корекцію мовленнєвого розвитку; психокорекція особистісного 

розвитку дошкільника.  

Запропонована корекційно-розвиткова система занять сприяє емоційному 

комфорту, корекції особистісної поведінки, покращення настрою; розвитку 

мислення, пам’яті, уваги; підняття рівня самооцінки та підвищенню рівня 

соціалізації дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Заняття проводилися в цікавій та доступній для дітей формі. Під час їх 

проведення використовувався широкий спектр ігрових, інформаційно- 

комунікаційних, комунікативних, інтерактивних, проектних, арт-педагогічних 

технологій навчання. 

Проведене експериментальне дослідження має виражену практичну 

спрямованість. Представлена в роботі система спеціальних занять може мати 

широке застосування в практичній роботі з діьми з порушеннями опорно-

рухового апарату.  

 


