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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Рухова активність є потужним 

біологічним стимулятором життєвих функцій зростаючого організму дитини. 

Потреба в рухах становить одну з основних фізіологічних особливостей 

раннього організму, будучи умовою його нормального формування та 

розвитку. Рух, адекватним фізіологічним можливостям дітей завжди виступає 

як оздоровчий фактор, підвищується емоційний тонус, з'являється почуття 

радості, задоволення. Фізичні вправи, рухливі ігри та психогімнастика при 

правильному психолого-педагогічному підході є потужним оптимізуючим 

фактором. Проте в даний час, автори, що вивчали психомоторні функції дітей 

раннього віку (А. Потапчук та Т. Овчиннікова [31], Е. Архіпова [4], Є. 

Волосова [11]) відзначають прогресуюче погіршення фізичного та психічного 

здоров'я дітей. 

Ранній вік в житті дитини є найбільш відповідальним періодом, коли 

розвиваються моторні функції, орієнтувально-пізнавальна діяльність, мова, 

слух, а також формується особистість малюка. На сучасному етапі розвитку 

одним з пріоритетних напрямів логопедії, психології і педагогіки в багатьох 

країнах світу є контроль за психічним здоров'ям дітей раннього віку, який 

здійснюється спеціальними державними службами. Рання діагностика 

порушень розвитку надзвичайно складна і в також час надто необхідна. Тому 

особливо актуальним стає питання про компетентне і своєчасне комплексне 

обстеження дітей раннього віку. 

Психомоторний розвиток є складним процесом, який характеризується 

певною послідовністю і нерівномірністю дозрівання окремих функцій, 

якісним їх перетворенням на новому віковому етапі. При цьому кожна 

наступна стадія розвитку нерозривно пов'язана з попередньою. 

Одним з найчастіших розладів Е. Винарська [8] вважає порушення 

слуху, авторка зазначає, що в даний час її значення для дитячої практики різко 

зросла через те, що недостатність рухового відділу центральної нервової 

системи в ранньому віці стає все більш звичайним явищем. Л. Лопатіна. [21] 



визначає порушення слуху як серйозне порушення, яка виявляється в розладах 

фонетичного компонента мовленнєвої функціональної системи і виникає 

внаслідок невираженого, мікроорганічних ураження головного мозку. 

У спеціальній літературі, присвяченій проблемі вивчення дітей з 

порушеннями слуху  (роботи Р. Мартинової [25], Л. Лопатіної та С. Маєвської 

[15]), наголошується, що в синдромі наявних порушень слуху в дітей 

відзначається цілий ряд немовленнєвих симптомів, зокрема порушення 

психомоторики. Спостерігається рухова незручність, малорухливість, 

скутість, сповільненість всіх рухів, або явища рухової гіперактивності, 

занепокоєння, швидкий темп рухів, велику кількість зайвих рухів при 

виконанні довільних і мимовільних рухових актів. 

Незважаючи на те, що в даний час психомоторний розвиток дітей 

раннього віку з порушеннями слуху є досить розробленим питанням, 

ефективність корекційного впливу в більшості випадків не досить висока. 

Проблема формування психомоторних функцій залишається актуальною, у 

зв'язку з тим що вони відіграють значну роль у психічному розвитку дітей 

раннього віку. Тому ми обрали тему дослідження: «Психомоторний розвиток 

дітей раннього віку з порушеннями слуху» у зв'язку з її актуальністю. 

Мета дослідження: становлення шляхів вдосконалення 

психомоторного розвитку дітей раннього віку з порушеннями слуху. 

Об'єкт дослідження: розвиток психомоторних функції у дітей раннього 

віку з порушеннями слуху. 

Предмет дослідження: дидактичні засоби корекції психомоторного 

розвитку у дітей раннього віку з порушеннями слуху. 

Для досягнення поставленої мети в роботі, необхідно вирішити 

наступні завдання: 

1. Вивчити психолого-педагогічну, логопедичну, фізіологічну 

літературу з питань дослідження психомоторного розвитку дітей раннього 

віку з порушеннями слуху; 

2. Експериментально дослідити стан психомоторних функцій у дітей 



раннього віку з порушенням слуху та у дітей з нормо-типовим розвитком; 

3. Провести якісний і кількісний аналіз експериментальних даних; 

4. Підібрати дидактичний інструментарій для обстеження дітей 

раннього віку з порушеннями слуху. 

 Методи дослідження: теоретичні: підбір, вивчення та аналіз 

психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: 

спостереження, бесіда, інтерв'ю, збір анамнестичних даних, аналіз 

документації на дітей; експериментальні: констатувальний, формувальний 

(корекційно-розвивальний), контрольний етапи психолого-педагогічного 

експерименту, аналіз отриманих результатів. 

Прaктичне знaчення доcлідження. У роботі зроблена спроба вивчити 

і організувати комплексне обстеження психомоторного розвитку дітей 

раннього віку з порушеннями слуху. У процесі експериментального 

дослідження вивчені особливості організації комплексного діагностичного 

обстеження психомоторного розвитку дітей раннього віку. Підібрані і 

проаналізовані дидактичний інструментарії для визначення рівня 

психомоторного розвитку малюків. 

Екcпериментaльнa бaзa. Комунaльний зaклaд "Умaнський нaвчaльно-

реaбілітaційний центр Черкaської облaсної рaди". 

Апрoбація результатів дoслідження. Результати дoслідження 

дoпoвідалися під час прoведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сімейно-центровані практики: тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку». 

Публікації. Драчевська Дар'я, Черніченко Людмила. Дистанційне 

навчання дітей з порушеннями слуху. Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції  «Сімейно-центровані практики: тенденції, 

проблеми та перспективи розвитку» МОН України, Уманський держ. пед. 

Ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. Черніченко Л. А.]. Умань: Візаві, 

2022 р. С. 28-31. 



Cтруктура випуcкної кваліфікаційної роботи: робота cкладаєтьcя із 

вcтупу, трьох розділів, виcновків, cпиcку викориcтаних джерел (60 

найменувань). Загальний обcяг випуcкної кваліфікаційної роботи 78 cторінок. 



ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки: 

1. Аналіз психолого-педагогічної, логопедичної, фізіологічної 

літератури показав, що ранній вік – це особливий період розвитку дитини. У 

цей час активними є процеси дозрівання морфологічних структур і 

фізіологічних функцій організму, становлення психіки дитини, закладаються 

її основи здоров'я, проходить етап сенситивного розвитку мовлення, слуху, 

зору, рухової активності. Важливими для становлення особистості є біологічні 

та соціальні чинники, від них залежить майбутнє благополуччя дитини. 

Провідною діяльністю цього періоду є рухова активність та розвиток 

психомоторики.  

Рухова діяльність дітей має надзвичайно важливе значення у розвитку 

вищих кіркових функцій, просторових відносин, пізнавальної діяльності і 

мовлення, що відображено в працях таких авторів як Б. Ананьєв, 

М. Гуревич [14], Н. Озерецький [14], Л. Квінт [7], І. Сєченов [38], І. Павлов. 

[38]. Руховий акт являє собою багаторівневу будову, очолювану провідним 

рівнем і поруч з іншими фоновими рівнями. У процесі вироблення рухового 

динамічного стереотипу людиною здійснюються різні за складністю рухи, і у 

зв'язку з удосконаленням рухів в руховому акті бере участь ієрархія рівнів. 

Психомоторний розвиток починається з неспецифічної маніпуляції з 

предметами і триває до розумної, усвідомленої діяльності, яка розуміється як 

цілеспрямоване і плановане сприйняття і перетворення дійсності, за 

допомогою дій.  

2. В експериментальному дослідженні психомоторних функцій у 

дітей раннього віку з порушенням слуху ми поставили наступну мету: вивчити 

стан психомоторних функцій з метою корекції психомоторного розвитку дітей 

раннього віку з порушеннями слуху. 

Для обстеження дітей нами були використана «Методика дослідження 

психомоторних функцій» Г. Волкової [10], а саме субтести, рекомендовані 



автором для обстеження психомоторики дітей раннього віку. Ми 

використовували такі методики: 

Методика №1. Дослідження особливостей загальної довільної моторики 

Методика №2. Дослідження можливості довільного формування певних 

мімічних позицій. 

Методика №3. Методика дослідження орального праксису. 

Методика № 4. Дослідження довільної моторики пальців рук 

Порівняльний аналіз характеру виконання тестових завдань свідчить 

про суттєві відмінності стану психомоторних функцій у дітей із порушеннями 

слуху і їх однолітків з нормальним слуховим розвитком. 

Рівень сформованості психомоторних функцій у дітей із порушеннями 

слуху середній, 77%. 

Рівень сформованості психомоторних функцій дітей без слухових 

порушень – високий – 92% 

Всі діти контрольної групи мають високий рівень розвитку 

психомоторики (80-100%), що говорить про сформованість психомоторики у 

дітей раннього віку без порушень слуху. 

3. Стан психомоторики у дітей з порушеннями слуху неоднорідний: 

за підсумками діагностики всі діти експериментальної групи були розподілені 

на 3 підгрупи: високий ступінь розвитку психомоторних функцій (80-100%) 

показало 11 дітей з порушеннями слуху, середній ступінь (60-80%) – 6 дітей з 

порушеннями слуху, низький ступінь – 3 дітей з порушеннями слуху. У дітей 

без порушень слуху, високу ступінь показало 20 дітей групи. 

Істотні відмінності ми виявили і при аналізі виконання різних методик: 

в контрольній групі найбільш високі результати ми виявили в методиці №1 і 2 

(рівень виконання – 94%), що говорить про те, що у дітей раннього віку без 

слухової патології краще розвинена загальна і мімічна моторика, менш 

розвинена мовленнєва та дрібна моторика (рівень виконання завдань методик 

№3,4 склав 92%). 



В експериментальній групі високий рівень ми виявили тільки в методиці 

№1 – обстеження загальної моторики (80%), що говорить про те, що у дітей 

раннього віку з порушеннями слуху досить розвинена довільна загальна 

моторика, менш розвинена дрібна (79%) і мімічна моторика (75%) і найбільш 

утруднено формування мовленнєвої моторики–рівень виконання завдань 

методики №3 склав 73%. 

Таким чином, у дітей з порушеннями слуху, на відміну від дітей без 

порушень ми виявили наступні особливості формування психомоторики: 

сповільненість рухів при формуванні пози або зайва метушливість; труднощі 

утримання пози, порушення статичної координації; порушення динамічної 

координації та переключення; утруднення в просторовій організації руху; 

труднощі виконання словесної інструкції; недоліки при виконанні та 

утриманні мімічних поз, млява або напружена міміка; деякі мімічні пози 

недоступні; зниження обсягу, точності, сили артикуляційних рухів, надмірна 

виснаженість; деякі артикуляційні пози недоступні; наявність синкінезій і 

гіперсалівації; напруженість, скутість рухів пальців рук; порушення темпу 

виконання рухів, труднощі у розумінні мовлення. 

4. Отримані в експерименті результати говорять про необхідність 

корекційної логопедичної роботи з формування психомоторики дітей 

раннього віку з порушеннями слуху. Аналіз даних обстеження дозволив 

розробити дидактичний інструментарій щодо формування психомоторики у 

дітей з порушеннями слуху. 
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