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ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПРАКСИСУ У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

ТА МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ LEGO–КОНСТРУЮВАННЯ 

 

Сучасні тенденції реформування освіти щодо вирішення питань 
всебічного гармонійного розвитку особистості в умовах Нової 

української школи залежать від багатьох чинників біологічного, 

природного і соціального середовища, навчання і виховання, власної 
активності дитини. Особливої уваги потребують питання розвитку 

вищих психічних функції дітей старшого дошкільного віку 

(напередодні вступу до школи), зокрема розвиток наочно-образного 
мислення як передумови успішного навчання у школі.  

Вирішення конструктивних завдань є однією з форм наочно-

образного мислення: діти оволодівають вмінням уявляти предмети у 
різних просторових положеннях та подумки змінювати їхнє 

взаєморозташування (О. Лурія, Л. Парамонова, М. Под’яков, 

О. Тінькова). У дослідженнях педагогів (О. Вялих, Т.Візель, 
О. Запорожець, Л. Парамонової) «конструктивний праксис» 

розглядається як здатність виконувати довільні дії за інструкцією, 

зразком, наочною схемою, уявленнями, без зорової опори [1; 2, с. 18-
19; 4].  

Особливо гостро питання розвитку конструктивного праксису 

постає в умовах наявності порушеного психофізичного розвитку, 
зокрема порушень зору та мовлення. За результатами спеціальних 
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теоретико-експериментальних пошуків Л. Артищева, Л. Бадалян, 

О. Мустаєва, Є. Синьова, О. Тінькова встановили, що у дітей 
окресленої категорії конструктивний праксис характеризується: 

труднощами у зоровому співвіднесенні зображень форм по-різному 

розташованих у просторі, утрудненням виконання завдань на 
копіювання, дезорієнтацією у схемі зображуваного предмету тощо 

[5; 6; 7, с. 37]. 

Вищезазначене спонукало до розробки методики корекційно-
розвивальної роботи з формування конструктивного праксису у 

дітей старшого дошкільного віку із порушеннями зору та мовлення 

засобами LEGO–конструювання. 
Розроблена методика корекційно-розвивальної роботи 

складається з трьох блоків, які розподілені за рівнями складності 
подання матеріалу та відповідно до ієрархії формування 

конструктивних навичок у дітей. 

Блок І «Знайомство з конструктором LEGO» передбачає роботу 
з цілеспрямованого формування у дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями зору та мовлення знань про LEGO конструктор, його 

складові, вмінь їх диференціювати та поєднувати шляхом 
конструювання. Навчання дітей будувати прості споруди за зразком, 

за умовами, за уявленнями та за наочними схемами. 

Блок ІІ «Конструювання будівель» направлений на формування у 
дітей правильного уявлення про побудову складних споруд, а саме 

будівель, вміння розрізняти та використовувати цеглинки за 

призначенням. Продовжувати використовувати прості споруди для 
побудови більш складних, за принципом від простого до складного. 

Ознайомити з арсеналом побудови будівель із конструктору. Вчити 

дошкільників будувати будівлі використовуючи конструювання за 
зразком, за умовами, за уявленнями та за наочними схемами.  

Блок ІІІ «Конструювання тварин» передбачає продовження 

формування у дітей вміння будувати складні споруди за зразком, за 
умовами, за уявленнями та за наочними схемами. Закріплювати 

навички розрізнення цеглинок.  

Для визначення ефективності запропонованої методики було 
проведено формувальне дослідження, яке стало запорукою 

позитивної динаміки у конструктивних навичках дітей старшого 

дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення. Так, у 
контрольній групі результат покращився від 52% до 76% дітей на 

високому рівні сформованості конструктивного праксису, від 30% до 
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20% дітей на середньому рівні, водночас на низькому рівні 

зменшилась кількість дітей з порушенням конструктивного праксису 
з 18% до 4%. У дітей з порушеннями зору та мовлення значно 

покращилось вміння не тільки конструювати за інструкцією, за 

умовою, за зразком, за наочною схемою, по пам’яті, а й створювати 
якісний аналіз і синтез на предметному рівні, діти оволоділи 

умінням співвідносити частини і ціле у просторі, спостерігалось 

покращення у зорово-моторній координації, конструктивного 
мислення, репродуктивної та творчої уяви, образної, моторної та 

словесно-логічної пам’яті. Окрім вищезазначених покращень діти 

стали більш самостійними, вміють планувати аналізувати та 
оцінювати результат своєї діяльності, їх активний словник 

збільшився як якісно так і кількісно.  
Отже, використання методики корекційно-розвивальної роботи з 

формування конструктивного праксису у дітей старшого 

дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення засобами LEGO-
конструювання є ефективним засобом мовленнєвого, психологічного 

та соціального розвитку дитини. У контексті цієї проблематики 

перспективними напрямками подальших досліджень є дослідження і 
формування конструктивного праксису у дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями зору та мовлення. 
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