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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Дошкільний вік, за визначенням 

Є. Вільчковського, це час найінтенсивніших процесів зростання та розвитку 

організму, формування особистості дитини. У цьому віці закладаються 

основи майбутнього стану здоров’я, фізичної підготовленості та розумової 

діяльності, що необхідні для всебічного гармонійного розвитку дитини 

[44, с. 2]. 

Обов’язковою умовою збереження здоров’я дитини є її фізичний та 

психічний розвиток. На думку Н. Пангелової, рухова активність займає 

особливе місце серед базових компонентів забезпечення гармонійного 

фізичного та психічного розвитку дітей [59, c. 41]. Нині в дітей, особливо в 

тих, які зростають у містах, часто спостерігають загальну затримку 

моторики. У багатьох дошкільнят фіксують слабкий розвиток загальної 

моторики та моторики рук, зокрема, йдеться про загальну непідготовленість 

сучасних дітей до письма або проблеми з розвитком мовлення [20]. За 

наявності мовленнєвих порушень існує також велика ймовірність дисфункції 

моторики. Про це, зокрема зазначає О. Родіонова, наголошуючи, що діти з 

проблемами мовленнєвого розвитку мають переважно низьку рухову 

активність, викликану порушенням координації дрібної моторики пальців 

рук. Причому, за її словами, причинно-наслідковий зв’язок тут такий: рівень 

розвитку дитячого мовлення перебуває у прямій залежності від ступеня 

сформованості дрібних диференційних рухів рук [68]. 

Як з’ясовано у праці Л. Томіч, ефективне розв’язання проблем 

розвитку дрібної моторики рук та мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного віку необхідно здійснювати в комплексі, тобто долаючи обидва 

розлади одночасно [73]. При цьому особливої уваги потребує логопедична 

корекція розладів мовлення, передусім у дітей середнього дошкільного віку. 

Це пов’язано із загальним недостатнім рівнем дослідження логопедичної 

корекції для її застосування під час комплексного, системного підходу до 



усунення зазначених порушень. Як наслідок логопедичний вплив найчастіше 

здійснюють не комплексно, а окремо, тобто без урахування необхідності 

розвитку дрібної моторики рук [17]. 

Той факт, що дрібна моторика рук дошкільнят істотно корелює з 

мовленнєвим розвитком, науковці пояснюють близькістю розташування 

мовного та моторного центрів у головному мозку, а також її сприянням 

загальному моторному та пізнавально-інтелектуальному розвитку дитини [4]. 

Відтак аргументованим вважаємо твердження, що розвиток дрібної 

моторики рук – це інструмент впливу на розвиток мовлення, а отже, його 

варто розглядати як один із методів корекції мовних розладів у дітей 

дошкільного віку. Цієї позиції притримуються Т. Іваницька [49], 

О. Литовченко [55], Р. Нугаєва [57], Н. Пангелова [59], Т. Пироженко [60; 

61], О. Полєвікова [63], С. Попова [65], Ю. Тубичко [74] та ін. До неї 

схиляються й дослідники зарубіжжя, наприклад, J. Amato [1], K. Beery [3], 

B. Choi [8], M. Gernsbacher [17], T. Gomersall [20], J. Green [24], C. Lord [30], 

J. McCleery [31], T. Talkar [40], J. Williamson [41] та ін. 

Останніми роками помітною є тенденція щодо збільшення кількості 

дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку, що й обґрунтовує питання 

боротьби із ними [39]. Інакше кажучи, проблема виправлення мовлення є 

актуальною в наш час. Враховуючи, що розлади мовлення виникають у 

ранньому віці, необхідно своєчасно їх виявляти та коригувати.  

Отже, актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю 

ґрунтовного вивчення шляхів впливу розвитку дрібної моторики рук на 

виправлення мовленнєвих порушень у дітей. Оскільки провідною діяльністю 

в дитячому віці є ігрова активність, то ігри, особливо конструктивні ігри, 

обрано предметом нашого дослідження.  

У дітей з мовними розладами відбуваються загальні моторні 

порушення, виражені по-різному, сюди належать і відхилення у розвитку 

рухів пальців, що, як зауважено вище, тісно пов’язані з мовленнєвою 

функцією. 



Систематичні вправи, націлені на тренування пальцевих рухів, 

стимулюючи розвиток мови, є потужним засобом підвищення працездатності 

кори головного мозку. Процес пізнання навколишніх предметів у дошкільнят 

великою мірою співвіднесений із з розвитком дій рук. У дітей старшого 

дошкільного віку розвивається здатність здійснювати дрібні рухи 

предметами. Приблизно до 6-7 років відбувається дозрівання відповідних зон 

кори головного мозку, розвиток дрібних м’язів кисті. Важливо, щоб у цьому 

віці дитина була готова до освоєння нових навичок, пов’язаних із руховою 

активністю. 

У цей же вік ефективною виявляється робота з дітьми, скерована на 

розвиток мовлення, корекцію мовленнєвих порушень. Розвитку мовлення 

сприяють тренування рухів пальців. Така практика, по-перше, 

опосередковано стимулює загальний інтелектуальний розвиток дитини, а по-

друге, готує його до формування навичок письма, що в майбутньому 

забезпечить уникнення багатьох проблем, властивих шкільній рутині. 

Повноцінний розвиток мовлення дітей дошкільного і шкільного віку 

актуалізується й низкою інших чинників. Так, якісне мовлення – 

найважливіша умова зростання особистості. Що багатшим є словниковий 

запас дитини й чіткішим її вимовні здібності, то легше їй формулювати й 

озвучувати свої думки; що ширшими є можливості пізнання навколишньої 

дійсності дитини, то цінніші й більш повноцінні взаємини з однолітками та 

дорослими, а також активніший розвиток її психіки. 

Формування дрібної моторики рук дитини, що водночас є й одним із 

чинників розвитку мовлення, має значення для загального фізичного та 

психічного зростання дитини. Від рівня розвитку дрібної моторики значною 

мірою залежить успішність дитини в набутті образотворчих, конструктивних, 

трудових та музичних навичок, оволодінні рідною мовою, формуванні 

початкових навичок письма тощо. 

Дрібну моторику розуміємо як набір різноманітних точних рухів, 

зазвичай невеликої амплітуди й сили, що здійснюються рекрутуванням 



(залученням) дрібних м’язів. Двосторонні рухи рук, тактильний контакт із 

матеріалами різної фактури, функціональне диференціювання зорової 

системи розвивають функціональну м’язову здатність дитини до скоєння 

дрібних, чітко диференційованих рухів. 

Мета дослідження полягає у дослідженні особливостей розвитку 

дрібної моторики дітей старшого дошкільного віку засобами конструктивних 

ігор задля обґрунтування їхнього впливу на покращення мовленнєвих 

здібностей.  

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань дослідження: 

1) окреслити проблему мовленнєвих порушень та сутність дрібної 

моторики як різновиду рухової активності організму для розвитку 

інтелектуальної й мовленнєвої сфери дитини дошкільного віку; 

2) описати значення ігрової активності для розвитку дрібної моторики 

дошкільнят із мовленнєвими порушеннями. 

3) запропонувати методику, спрямовану на покращення розвитку 

дрібної моторики дошкільнят, в основі якої знаходяться конструктивні ігри, а 

також перевірити ефективність такої методики на прикладі дітей середнього 

дошкільного віку; 

4) організувати та провести емпіричне дослідження щодо перевірки 

стану розвитку дрібної моторики рук у зв’язку з розвитком мовлення (на 

прикладі дітей середнього дошкільного віку). 

Об’єкт дослідження – розвиток дрібної моторики рук дітей 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження – конструктивні ігри як засіб розвитку дрібної 

моторики рук дітей дошкільного віку. 

Методи дослідження. Для виконання кваліфікаційної роботи 

застосовано комплекс методів, вибір яких зумовлений дослідницькими 

завданнями: 

– теоретичні: огляд спеціальної психолого-педагогічної та корекційно-

логопедичної літератури з проблематики дослідження, аналіз і синтез 



основних результатів, викладених у ній; синтез методичних положень для 

практичної (емпіричної) частини дослідження; 

–  емпіричні: педагогічне спостереження за дітьми у процесі діяльності, 

під час бесід із вихователями задля з’ясування стану розвитку дрібної 

моторики та наявності/відсутності порушень мовлення; методи 

стимулювання розвитку дітей шляхом конструктивних ігор. 

Експериментальною базою дослідження слугує ДНЗ № 249 

Святошинського району м. Києва. Для дослідження залучено 40 дітей віком 

від 4 до 5 років (вихованці дитсадка середніх вікових груп «Барвінчата» і 

«Дзвіночок»). 

Практична значення результатів дослідження полягає в 

педагогічному потенціалі ефективного використання основних результатів 

цього дослідження для виховного процесу дітей із розладами мовлення в 

закладах дошкільної освіти. Окрім цього, дані теоретико-прикладної частини 

дослідження щодо дрібної моторики дошкільнят стануть у пригоді для 

студентів і викладачів психолого-педагогічних ЗВО, які вивчають порушені 

проблеми. 

Апробація результатів дослідження: за результатами дослідження 

було опубліковано тези Кропивницька А., Слатвінська А. Використання 

конструктивних ігор для розвитку дрібної моторики рук дітей з 

мовленнєвими порушеннями. Збірник матеріалів. Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейно-центровані 

практики: тенденції, проблеми та перспективи розвитку», Уманський держ. 

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

2022. С. 47–50. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (78 найменувань) та додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 85 сторінок. 



ВИСНОВКИ 

Теоретичний та практичний аналіз особливостей розвитку дрібної 

моторики рук у дітей з мовленнєвими порушеннями засобами 

конструктивних ігор уповноважує зробити висновки відповідно до 

поставлених в роботі завдань. 

1. У межах виконання першого завдання було окреслено проблему 

мовленнєвих порушень та сутність дрібної моторики як різновиду рухової 

активності організму для розвитку інтелектуальної й мовленнєвої сфери 

дитини дошкільного віку. 

Зокрема показано, що розвиток дрібної моторики рук є важливим 

засобом інтелектуального та мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. 

Він сприятливо впливає на активізацію мозкових зон, що відповідальні за 

розвиток мовлення дитини та її загальну і дрібну моторику, дозволяє 

дошкільняті засвоїти просторові уявлення, розвиває її тактильно-кінестетичні 

відчуття, підлаштувати руку під використовуваний матеріал, що готує 

дитину до подальшого навчання у школі.  

Особливо актуальним розвиток дрібної моторики рук є для 

дошкільників з мовленнєвими порушеннями, серед яких найпоширеніша – 

стерта форма дизартрії, дислалія, ринофонія, фонетико-фонематичне 

недорозвинення тощо. Нечітке вимовляння звуків, порушений фонетико-

фонематичний розвиток, труднощі з використання різних словоформ у дітей 

можливо подолати за умови застосування комплексного підходу, коли 

заняття та ігрові вправи, спрямовані не лише на поліпшення мовлення, а й 

орієнтовані на розвиток дрібної моторики рук. 

2. Відповідно до другого завдання роботи схарактеризовано місце і 

значення ігрової активності для розвитку дрібної моторики дошкільнят із 

мовленнєвими порушеннями. 

Так, з’ясовано, що велике значення в розвитку дрібної моторики рук 

дошкільників набувають будівельно-конструктивні ігри з використанням 

різного виду матеріалів – будівельних наборів, конструкторів, природних 



матеріалів. Процес конструювання в дитячих іграх сприяє розвитку чи 

розвиває в дошкільнят вміння планувати свою роботу, керуватися складеним 

планом і досягати певного результату. Все це водночас є чинниками 

формування навчальної діяльності. 

Наведено види конструювання, які діти середнього дошкільного віку 

використовували під час ігрової активності (конструювання з будівельних 

матеріалів, конструювання з паперу, конструювання з природного матеріалу) 

та матеріали для нього. 

3. Задля досягнення третього завдання дослідження апробовано 

методику розвитку дрібної моторики рук, що базувалась на поєднанні 

ігрових засобів, спрямованих на поліпшення моторики дітей та підвищення 

показників їхнього мовлення. 

До особливостей методики розвитку дрібної моторики рук 

дошкільників засобами конструктивних ігор належать:  

1) комплекс ігор, спрямованих як на розвиток дрібної моторики рук 

дітей, так і на подолання мовленнєвих порушень, покращення зв’язного 

мовлення (проведено 3 фрагменти);  

2) ігрове заняття «Подорож в минуле. Будівництво замків» з 

використанням конструктивних ігор у груповій роботі дошкільників;  

3) ігрові фрагменти занять з використанням комплексу конструктивних 

ігор для розвитку дрібної моторики рук дошкільників на основі використання 

паперового матеріалу (проведено 4 фрагменти). 

Зазначену методику було впроваджено в роботі з дошкільниками 

середньої групи «Барвінчата», серед яких при першому опитуванні вдалося 

виявити дітей з низьким рівнем розвитку дрібної моторики та мовленнєвого 

розвитку. Їх було зараховано до першої експериментальної групи, решту 

дітей – до контрольної групи. 

Під час контрольного опитування дітей, спостереження за їхньою 

поведінкою та опитування вихователів було констатовано, що результати 

контрольної групи не змінилися, натомість серед дітей експериментальної 



групи зафіксовано позитивні зміни. Зокрема, після проведення з ними 

розвивальної роботи кількість дітей з високим рівнем підвищилася на 10–

15%, а частка дітей з низьким рівнем, навпаки, зменшилася на 20–25%. 

Виявлена динаміка змін є підставою свідчити про високу дієвість проведеної 

роботи та ефективність запропонованої методики розвитку дрібної моторики 

рук, в основі якої – конструктивні ігри. 

4. Організовано та проведено емпіричне дослідження мовленнєвого 

розвитку та показників дрібної моторики рук у дітей середнього дошкільного 

віку. 

Для практичного вивчення особливостей розвитку дрібної моторики 

рук дошкільників було залучено дітей середньої дошкільної групи ДНЗ 

№249, м. Київ. В експерименті взяли участь 20 хлопчиків і 20 дівчаток.  

Методологічною базою для проведення дослідження та під час 

опрацювання його результатів були: спеціальна методика визначення 

показників розвитку дрібної моторики дошкільників (за О. Литовченко) 

(додаток А); цілеспрямоване спостереження за мовленнєвою та руховою 

діяльністю дітей (критерії проведення спостереження наведені у додатку Б); 

методика словникової мобільності (за матеріалами О. Полєвікової) (додаток 

В); індивідуальні бесіди з вихователями ДНЗ з використанням критеріїв 

мовленнєвого розвитку дітей (за даними Т. Пироженко, див. додаток Г); 

якісний та кількісний аналіз, а також інтерпретація отриманих даних, 

таблична й графічна репрезентація результатів. 

Встановлено, що загалом діти мають середній рівень розвитку дрібної 

моторики та мовленнєвого розвитку, однак близько третині з них 

притаманний низький рівень досліджуваних показників. 

Можемо констатувати, що заявлені завдання виконано, мету роботи 

досягнуто.  


