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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Порушення письма є одним із 

найпоширеніших явищ у дітей молодшого шкільного віку. В даний час у 

вітчизняній логопедії висвітлено питання симптоматики, механізмів, 

структури дисграфії, розроблені як загальні методологічні підходи, так і 

напрямки, зміст та диференційовані методи корекції різних видів дисграфії 

(Т. Ахутіна, Р. Лалаєва, Р. Левіна, О. Токарєва, М. Хватцев та інші. 

Проте проблема корекції порушення письма у молодших школярів досі 

залишається актуальною. Це пов’язано і з недостатньою ефективністю 

традиційних методик корекції дисграфії, і зі збільшенням кількості учнів із 

порушенням письма. 

Труднощі, пов’язані з оволодінням писемним мовленням, часто є 

причиною стійкої неуспішності, шкільної дезадаптації, відхилень у 

формуванні особистості дитини. Специфічне порушення письма передбачає 

труднощі в оволодінні орфографією, особливо при засвоєнні складних 

орфографічних правил. 

У зв’язку з цим одним із актуальних завдань логопедії залишається 

пошук оптимальних шляхів корекції дисграфії. 

Письмо є складним системним та довільним психічним процесом, що 

включає спільну роботу різних аналізаторів. Як найважливіші передумови 

успішного оволодіння письмом виділяють високий рівень розвитку усного 

мовлення, сформованість різних видів сприйняття, високий рівень розвитку 

уваги та пам’яті, здатність до аналітико-синтетичної діяльності, абстрактних 

способів діяльності, сформованість загальної поведінки, регуляції та 

саморегуляції, намірів та мотивів поведінки (Т. Ахутіна, Р. Лалаєва та ін.). 

Кількість досліджень, спрямованих на дослідження пізнавальної 

діяльності дітей з дисграфією та дислексією, порівняно невелика. У них 

зазначається, що для цієї категорії учнів характерна виражена 

нерівномірність розвитку окремих сенсомоторних та інтелектуальних 



функцій, недостатня сформованість вищих психічних функцій, диспропорція 

у розвитку окремих психічних функцій. Проте особливості пізнавальної 

сфери учнів із дисграфією досі недостатньо вивчені. 

Таким чином, значимість цього питання для вдосконалення 

логопедичної роботи з корекції дисграфії і недостатня його вивченість 

визначають актуальність проблем. 

Об’єкт дослідження: освітній процес дітей молодшого шкільного віку. 

Предмет дослідження: логопедична робота з розвитку пізнавальної 

діяльності в процесі корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність проведеної логопедичної роботи з логопедичної 

роботи з розвитку пізнавальної діяльності в процесі корекції дисграфії у 

дітей молодшого шкільного віку. 

Досягнення поставленої мети у процесі дослідження вирішувалися за 

допомогою таких завдань: 

1. На основі аналізу логопедичної та психологічної літератури 

з’ясувати особливості пізнавальної діяльності у дітей молодшого шкільного 

віку з дисграфією. 

2. Дослідити сучасний стан вивчення пробмеми дисграфії у дітей 

молодшого шкільного віку. 

3. Оцінити особливості пізнавальної діяльності у молодших школярів із 

дисграфією. 

4. Експериментально перевірити ефективність логопедичної роботи з 

розвитку пізнавальної діяльності в процесі корекції дисграфії у дітей 

молодшого шкільного віку. 

У процесі дослідження було використано такі методи: емпіричні 

(спостереження, психодіагностичний метод, констатуючий та формуючий 

експерименти). 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

дослідження можуть бути використані під час логопедичної роботи з 



розвитку пізнавальної діяльності в процесі корекції дисграфії у дітей 

молодшого шкільного віку. 

Експериментальна база. Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 15 м. Житомира. 

Апробація дослідження: Поліщук О., Смірнова Н., Хрипун Д. 

Сучасний стан вивчення проблеми диграфії та дислексії у молодших 

школярів. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик / 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 

2022. С. 64-67. 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(77 найменувань). Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 75 

сторінок. Основний текст – 67 сторінок. 



ВИСНОВКИ 

 

Аналіз результатів проведеного дослідження дозволяє зробити такий 

загальний висновок. 

1. Аналіз логопедичної та психологічної літератури дозволив з’ясувати, 

що дослідження особливостей пізнавальної діяльності у дітей молодшого 

шкільного віку з дисграфією має значення підвищення ефективності 

логопедичної роботи з цією категорією дітей. Актуальною проблемою є 

розробка завдань комплексного корекційного впливу з урахуванням 

особливостей пізнавальної діяльності цієї категорії дітей. 

2. Дослідивши сучасний стан вивчення пробмеми дисграфії у дітей 

молодшого шкільного віку, ми з’ясували, що існує великий 

симптомокомплекс причин, що призводить до труднощів формування 

навичок письма. Значну роль у виникненні дисграфії відіграють генетичні 

фактори, раннє ураження центральної нервової системи, дисгармонійний 

розвиток вищих психічних функцій, незрілість на момент шкільного 

навчання. Кожна з цих причин, а тим більше їхнє поєднання, може стати 

причиною труднощів у засвоєнні навичок письма 

3. Під час оцінки особливостей пізнавальної діяльності у дітей 

молодшого шкільного віку із дисграфією нами було виявлено, що у більшості 

дітей з порушеннями письма спостерігалося порушення уваги, яке мало або 

ізольований характер, або поєднувалося з порушеннями будь-яких інших 

психічних функцій. Порушення уваги виявлялося в її вузькому обсязі, 

низькій продуктивності, низькій здатності до концентрації, розподілу, 

нестійкості уваги. Крім того, була порушена здатність до довільної 

концентрації уваги та виконання завдання за певний час. 

Низький рівень розвитку логічної пам’яті у дітей з вираженою формою 

дисграфії виявлявся в невмінні використовувати опосередковані способи 

запам’ятовування матеріалу, переважання непродуктивних форм 

запам’ятовування (механічного, неосмисленого). 



У процесі дослідження зорового гнозису і мислення у більшості дітей з 

вираженою формою дисграфії був зафіксований низький рівень обізнаності 

та понятійності, обмежений обсяг експресивного словника, порушення 

номінативної функції мовлення, що виявлялося у вербальних парафазіях, 

неточному розумінні та вживанні значень багатьох слів. 

4. Експериментальна перевірка ефективності логопедичної роботи з 

розвитку пізнавальної діяльності в процесі корекції дисграфії у дітей 

молодшого шкільного віку здійснювалася диференційовано з урахуванням 

ступеня виразності порушення письма та виявлених особливостей 

пізнавальної діяльності учнів з дисграфією. Крім того, враховувалися 

особистісні особливості школярів: емоційний стан, рівень мотивації, ступінь 

усвідомлення своїх проблем та ставлення до них. 

У змісті логопедичної роботи з розвитку пізнавальної діяльності в 

процесі корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку були виділені 

наступні напрямки роботи: 

1. Формовання навички програмування, реалізації та контролю 

діяльності. 

2. Розвиток уваги. 

3. Формування перцептивно-мнестичних процесів. 

4. Формування розумових операцій. 

5. Корекція порушень мовленнєвого розвитку. 

У процесі експериментального навчання реалізація цих напрямів 

здійснювалася комплексно та системно. На кожному із занять визначався 

комплекс завдань із корекції порушень мовних та немовних психічних 

функцій, розвитку не порушених пізнавальних процесів. Водночас завдання 

кожного логопедичного заняття являли собою певну ланку у загальній 

системі роботи з формування кожної функції. 

Відзначимо позитивну динаміку в результаті корекційних занять, яка 

проявилася у зменшенні числа дисграфічних та орфографічних помилок,. 

Учні експериментальної групи показали вищі результати, порівняно зі 



школярами контрольної групи.  

Діти навчилися раціональніше організовувати свою діяльність: 

виділяти мету та завдання діяльності, утримувати програму діяльності 

відповідно до поставлених завдань, здійснювати контроль за результатами 

діяльності, використовувати продуктивні способи діяльності. Для багатьох 

учнів експериментальної групи потрібна була менша кількість часу для 

виконання завдань.  

Таким чином, аналіз результатів навчального експерименту показав 

обґрунтованість та ефективність логопедичної роботи з розвитку 

пізнавальної діяльності в процесі корекції дисграфії у дітей молодшого 

шкільного віку. 

 


